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® Constructorii 
din Pitești

PITEȘTI (de la corespondentul 
nostru). — în orașul Pitești, so 
înaltă liniile zvelte ale blocurilor 
noului cartier, ,,București“. In 
fiecare lună, numărul blocurilor 
crește (10... 15... 28) conturîndu-se 
tot mai clar aleile și scuarurile 
unde se vor amenaja spatiile verzi, 
parcul și piața. In aceste zile, mun
ca se desfășoară din plin. Se fac 
finisări, se pun temeliile ultimelor 
blocuri, se lucrează la autostrada 
care va fi cea mai frumoasă si mai 
modernă din orașul Pitești. în cin
stea marii sărbători, angajamentul 
constructorilor este de a da pen
tru oamenii muncii, pină la 23 Au
gust, 600 de apartamente în plus 
față de plan. Pină la 30 iunie — 
cu două luni mai devreme — fuse
seră terminate deja 10 blocuri care 
însumează 450 de apartamente, 
iar în prezent se execută lucrările 
de finisaj la încă trei blocuri a 
cite 50 de apartamente care vor L 
gata înainte do 23 August.
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acordat întocmirii unor 
cu conținut riguros ști- 
redactate atrăgător, în
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UN BUCHET

• BACĂU (de la 
corespondentul nos
tra). — Colectivul 
Fabricii de hirtie si 
celuloză ..Rccod- 
strucția*4 din Piatra 
Neamț, s-a angajat 
să producă peste 
plan pină la 23 Au
gust, 260 tone de 
hirtie. Angajamentul 
a fost îndeplinit încă 
din ziua de 25 iulie. 
Pină la aceeași dată, 
harnicul colectiv in 
care muncesc nume
roși tineri, a realizat 
peste plan și o can
titate de 800 tone 
celuloză, ceea ce re
prezintă depășirea 
cu 140 tone a
gajamentului luat.

Despre îndeplini
rea angajamentelor 
raportează și meta- 
lurgiștii de la U.M.S. 
..Ceahlăul" din loca
litate.

• Constructorii de 
mașini si utilaje pen
tru industria textilă 
și alimentară din re
giunea Cluj $i-au 
realizat pisă acum 
angajamentele luate 
în cinstea marii săr
bători de la 23 Au
gust. Colectivul Uzi
nelor “ 
din Cluj 
suplimentar 
și utilaje în 
de 2 180 000 
do 1 800 000 
prevedea angajamen
tul, iar muncitorii, 
tehnicienii și ingine
rii Uzinelor metalur
gice „Unirea" au 
produs peste plan 
mașini textile în va
loare de 1 039 000 
lei.

„Tehnofrig" 
realizat 
mașini 

valoare 
lei față 

lei cit

• Economiile rea
lizate peste plan de 
către întreprinderile 
industriale din regiu
nea Oltenia de la în
ceputul anului, se ri
dică la peste 27 mi
lioane lei, iar bene
ficiile peste plan la 
aproape 24 milioane 
lei. în acest fel, s-a 
îndeplinit 
mentul 
pitole 
an.

ln ziua de 6 august au .fost 
terminate lucrările de construcție 
a podului — în lungime de 500 m 
— care trece pe deasupra orașului 
Reșița, la înălțimea de 40 metri 
unind Dealul Mare și Dealul Gol. 
Construcția este destinată susține
rii căii de rulare a funicularului 
pentru transportul calcarului de la 
cariera Valea Domanului la Fabri
ca de aglomerare a minereurilor 
din Combinatul siderurgic Reșița.

Folosind mijloace moderne de 
montaj, colectivul de lucrători al 
Întreprinderii de construcții și 
montaje metalurgice Reșița a 
scurtat durata de execuție a lu
crărilor față de grafic cu circa o 
lună de zile, îndeplinindu-și ast
fel angajamentul luat în cinstea 
zilei de 23 August.
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I» rt nuri
redate

agriculturii

Experiență bună în valorificarea
masei lemnoase

ii. inginerii și teh
nicienii de pe marile șantiere 
de hidroameliorații din lunca 

rii depun eforturi susți- 
pentru a inximpina cea 

rersare a Elibe- 
zoasTre cu noi

In realitate obligativitatea 
itimintului elementar de 4 ani 

$. de a zăvori izvoarele analfabe- 
rismului. Această sarcină a fost 
realiza :ă cu succes în perioada 
pruauhn plan cincinal.

Cari-d însJ această etapă Ini
țială s-a dovedii i—wfirif nti pen
tru a Invităminttd elementar să 
tmâ pasc! cn necesitățile sociale. 
Incrpind din 1955 s-a trecut 
tratat la invățămintul general 
obogaaoria de 7 ani, pentru ca 
> acest an, pe baza Directivelor 
Congresului al Ill-lea a! P.M.R., 
«iuTita școhi să crească Ia 8 ani. 
Iu muri de gratuitatea de orice 
M de taxe, in măsura creșterii 
părem a statului, asi
gurarea znarerialâ a dreptului la 
imititurâ s-i extins la gratuita- 
aeu aMBBalelor. Pentru anul 1964- 
1965 se vor distribui gratuit ce
lor aproape 3 milioane de elevi 
cm dasek I-VIII un număr de

ca
la

peste 20500000 manuale, a 
toc valoare de cost se urcă 
zei mîhoane leL

O puternică dezvoltare a 
noscus în anii puterii populare și
- Fâtămintul mediu. S-a schimbat 

istsăst concepția despre această 
Mfti școlari : d nu mai este 
samar o verigă intre învățăm in tul 
eJernetar sa cei superior, d o 
-scoală de cultură generala-, fiind 
văzută ia perspectiva viitorului, 
dnd neces :in> sociale și dez- 
vckarei șuințri și tehnicii vor 
ixpcne o nouă extindere a obli- 
ganvuățu spre școala de 12 
aat S-au creat numeroase unități

noi în centre 
iești, ceea ce 
larg al tinerilor spre școala me
die. Unele cifre sînt edificatoare. 
In 1938 existau 211 licee (clasele 
V-VIII) cu 29 000 elevi ; în 1963- 
1964 au funcționat 551 școli me
dii cu 252154 elevi la cursurile 
de zi (la care se adaugă 62 000 
la cursuri serale și 113 000 la 
fără frecvență). Avem în 1963- 
1964, 140000 învățători și profe
sori secundari față de cei 48 250 
existenți în 1938. O grijă deose
bită s-a 
manuale 
ințific, 
condiții grafice superioare.

Pregătirea în mod organizat a 
cadrelor de muncitori calificați, 
maiștri și tehnicieni de nivel me
diu se realizează prin școlile pro
fesionale și tehnice care au cuprins 
în 1963-1964 un număr de aproape 
260000 elevi, formați în peste 
400 de specialități, la nivelul ce
rut de tehnica nouă, mecanizată 
și automatizată, a industriei și 
agriculturii socialiste. Și aici ba
za de plecare a fost redusă ; în 
1963-1964 aceste școli au avut 
nevoie de peste 13 600 cadre di
dactice față de cele 4 760 ce 
funcționau.

Profunde transformări au schim
bat organizarea și structura învăță- 
mîntului superior din Republica 
Populară Romînă în cei douăzeci 
de ani de la Eliberare. Sînt cu
noscute tradițiile valoroase ale 
scolii noastre superioare; s-au 
dezvoltat școli științifice recunos
cute pe plan mondial, cum sînt 
cele de matematici, de chimie, de 
medicină, de filologie sau istorie. 
Importantele rezultate obținute de

Forestierii de la IPROFIL- 
Gugești. raionul Focșani, se 
prezintă la sfîrșitul celor șap.e 
luni care au trecut <Lh acest 
an cu un bilanț rodnic in între
cerea socialistă. Planul produc
ției globale a iost iafiepimit in 
proporție de 1053 Ja sule, el 
producției marfă — 101 fi la 
sută, iar productivitatea umnezi 
a crescut cu 1.49 la sută :cii 
de sarcina planiiicaUL Succese 
însemnate au last obținute si 
în înfăptuirea angajamente'.-: 
luate in cinstea zilei de 23 Au
gust. La 31 iulie, situația in a- 
ceastă privință se prezenta ost
iei: angajamentul luat de a da 
peste plan 550 mea iost depă
șit cu 152 mc; la parchete an
gajamentul a fost depășit cu j 
367 m p. Un rezultat bun 
obținut și în ceea ce privește I 
cantitatea de placaj prevăzută 
a se da peste pian: in Joc de 
60 mc, angajament, s-cu pro
dus pînă acum mai mult de 110 
m c.

Pe ce căi a acționat colecti
vul de aici pentru îndeplinirea 
angajamentelor ?

Organizare 
mai bună — 

rezultate mai bune
Realizări frumoase au bbțim 

muncitorii din secția par che i

Recoltarea pepenilor verzi 
la G.A.C. din comuna Ber- 

ceni, regiunea București

Foto: AGERPRES
(Agerpres)
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Itinerar cultural

această parte a țârii 
iu doasEuul industrial, 
agricol și soâal-cnltu- 
raL
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“pfTjț \ÎU-
reș-.tecoră Ma^ia-
ră J P1MJL, a otga-

apoziție vo-
-■câră ^20 de

Ateeș-

Ea *Se fctograhi,
gxafkr șî itxre care 0-
^uajesc reahzâri ale
cusaesulor din

GALAȚI - la ra
ionul Focșani a Lost 
inițiată o ștafetă au- 
turalâ intitulată: -A 
zo-a aniversare a Li
berării patriei". In ca
drul acestei acțiuni o 
parte din formațiile 
artistice de amatori fac 
vizite 
satele 
susțin 
tistice
din realizările aobir- 
dite în 
populare 
lor.

îa comande și 
vecine, unde 
programe ar

și împărtășesc

arii paterii 
în comunele

(Agerpres)

Noi
din mase plaasticc

In industria constructoare 
a început să sse confecțio

neze noi Tepeie din miase plastice. 
Pentru turbinele de iovaj, de exem- 
Pbu se fac rotori statori, prețul 
lor de cost fiind de cinci ori mai 
buc decît al celor fabricați din me- 
UL Colectivul Uzinelor „Unirea" 
din Cluj a dublat față de anul tre
cut numărul reperelor din mase 
plastice pentru mașiniie-unelte și 
textile. Tot din mase plastice se 
produc acum și coliviile de rul- 
raeați, care se comportă bine. Con
structorii navali gălățeni au în
ceput să folosească ca înveliș la 
axul port-elice, in locul bronzului, 
rășini sintetice, care sînt superi- 
care metalului și permit obținerea 
la fiecare vas a unor economii de 
peste 20 000 leL

Acum. în industria constructoare 
de mașini se folosesc mase plasti
ce larmei mult de 800 de repere.
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DE FLORI
lntîmplarea s-a petrecut 

vreo trei sâptămîni în urmă, în 
comuna Grovnița din raionul 
Iași...

...De cîteva ore medicul Vic
tor Popa se străduia sâ redea 
vieții pe Elena Dumitraș în vîr- 
stă de numai șase ani. Încerca
se totul, făcuse apel la toate 
cunoștințele lui medicale, dar 
eforturile lui nu puteau decît 
să prelungească viața copilului 
cu cîteva ore. Intoxicația era 
generală. Mai era o singură 
șansă. Să anunțe Aviasanul la 
Iași și sâ fie transportată la 
spitalul din acest oraș. S-a dat 
telefon... „In cîteva minute sîn- 
tem acolo“ — i s-a răspuns. 
Cîteva minute... Oare va mai 
rezista — și-a spus doctorul ? 
Și a început o adevărată bătă
lie între viață și moarte. A în
vins medicul. Pe izlazul de la 
marginea satului a aterizat a- 
vionul salvator.

— Tovarășe pilot, i-a spus 
doctorul — pînă la Iași sînt 40 
de kilometri, copilul nu mai are 
viață în el decît pentru cîteva 

' minute. Totul depinde de dum- 
I neata.

Pilotul a înțeles ce-i de făcut. 
• Nu era pentru prima oară în 

cei 4 ani de munca cînd auzea 
asemenea cuvinte. Avionul s-a

CU

I

înălțat în văzduh și a pornit ca 
o săgeată spre Iași...

...Au trecut de atunci vreo 
trei săptămîni. Intr-o dimineață 
o mașină a oprit Ia mica aero
gara a Aviasanului. Din ea a 
coborît o fetiță cu un buchet 
de flori.

— 11 caut pe nenea Ungurea
nu, Mihai Ungureanu.

— E plecat în misiune •— i 
s-a răspuns — are un caz grav.

— 11 aștept!
Și l-a așteptat. Știa că nenea 

Ungureanu nu întîrzie nicio
dată.

'A sosit vesel ca întotdeauna. 
A privit oarecum nedumerit 
fetița care-i întindea buchetul 
de flori.

— Vă mulțumesc că mi-ați 
salvat viața. Eu sînt Elena Du
mitraș din Grovnița.

Și a sărutat obrazul ars de 
soare al pilotului.

O întîmplare din multe alte
le, asemenea. Din 1950 și pînă 
acum, stația Aviasan a trans
portat peste 1 000 de bolnavi 
din orașele și satele regiunii 
Iași. Florile Elenei nu sînt pri
mele și nici ultimele pe care le 
primesc pilotul Ungureanu și 
ceilalți tovarăși ai săi.
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Ancheta noastră

PROFILUL UNEI GENERAȚII

IDEALURI

lorile
Treceam într-o zi de vară prin Bără

gan. Era încă dimineață, soarele abia «e 
ridicase de-un stînjen pe cer. ?. florile 
care poartă numele soarelui iși întorsese
ră toate spre el discurile încoronate, ca 
milioane de copii care ar prividm- 
tr-odată spre unicul lor părinte. Oștiri 
întregi — cit vezi cu ochii — de 
sori miniaturali. îl căutau și-l priveau 
în față pe soarele-tatăL Și in fiecare 
floare a eoarelui deslușeam parcă o per
sonalitate — riațâ, zîmbet. încredere, 
maturitate, sau dulce naivitate— Soarele 
însuși parcă se multiplicase în milioane 
de alți sori — giuvaere vegetale, care 
împodobiseră pămîntul și acum asistam 
la întîlnirea cu deacendenții săi, cărora 
le dă lumina... și căldura-, și puterea 
de-a crește... și culorile... și tinerețea._

Era o clipă mare, impresionantă ca în
săși natura.

Aceeași sau aproape aceeași impresie 
a cîmpului imens, a solului mănos și a 
luminii darnice în care au crescut „flo
rile soarelui" am avut-o răsfoind o mare 
parte din scrisorile primite la an
cheta întreprinsă de ziarul „Scinteia 
tineretului". Aproape fiecare dintre 
paginile pline de gînduri sint atit de lu
minoase. conțin atîta puritate omenească 
— înscrise în cercul delicat desenat al 
concepției tinerilor despre viață — Incit, 
indiferent de nume, care nu pot fi citate 
toate de-o data, indiferent de virsta sau 
aspectul chipului acelora care ne scriu, 
îți fac impresia unui imens lan de nori.

AM 20 DE PRIMĂVERI
Firește, între flori e greu să faci deo

sebiri — tinerețea e. toată, la feL Ace
leași gînduri îi animă pe toți, sau aproape 
pe toți băieții și fetele noastre. Aceleași 
visuri înalte, aceeași aspirație spre puri
tate, spre frumos. $i totuși o primă lec
tură m-a îndemnat să aleg dintre scri
sori pe unele, anume. Scria un tînăr din 
Bocșa : „Numele mett este Valeriu Mari
nescu. Profesiunea—lăcătuș. Iar dacă o fâ 
mă întrebați despre vxrstă, atunci o să rd 
spun că am 20 de primăveri". Si deși nu 
spune lucruri total deosebite de ale alto
ra—care au 18 sau 28 de ani — cuvîntul 
a sunat deodată, parcă aparte. Era prima 
scrisoare care venea de la un tînăr din 
generația lui 1944. născut chiar în acele 
zile cînd poporul nostru își dobîndea li
bertatea. Prima, fiindcă după ea aveam 
să întîlnesc zeci, sute. „Mă bucur, am 20 
de ani /“ scrie cu vădită satisfacție și stu
denta Doina Tulcan din Oradea, și a- 
proape în fiecare dintre scrisorile acestor 
tineri, colegi de generație, găsești repe
tată, într-o formă sau alta .jnindria de a 
face Dart? dintre acei care 6-au născut 
în anul Eliberării".

r.etaște. cu o problematică complexă 
de vtoța, oameni care n-eu lăsa*. fe ciu
da vîrste: fragede, nici un doeateiu al 
personal itâpl propr- neexplora». neclari- 
hcat Q«ș:i un răspuns — sau altuL sau 
altul — Și te isnDnești cu niște cristale, 
limpezi, cu o măe de fațete .

—încă de pe e re «sea, emd e-»-v. eiee 
pe odinie Școiri pmfenonale dm Owpo- 
hmp-Jf«sce<, rx»—. si «a emerite» 
hun, «tai tuck »e «esacz ,\ro*Le wetfie și 
apoi /«evitate* (ie. jpee*xliute« •metri
ci) — citim intr-o scrisoare. 7«id-*tc e~ 
eum merpmd repede pe zeer. Dvpd 
4 ewi de scoală p-«Șesmaid Hat azi 
«maeitor eahfiesf «a «««seric de «jtrto* 
La aut <a de la «egcjcve «»-««« htseris ia 
rrocla serale cob-x m: H fața elxsri t 
IX-a și «ștepe deschiderea enmruce. 
Totodată, m «teapa «tea fîd mereu înde
plinirea sarcinz'.c^ ic atriwâ șă-ati p*op«« 
să fta ertdențiat m Hfreeeree soewlksti 
lure de laad, ca ri ptac fa p**zenri

Tînărul vorbește și despre dragostea 
lui de cărți (citează $: scriitorii ee-i ma: 
apropiați). despre preocupările lui în 
timpul cît nu e la uzină, despre fata pe 
care o iubește <.,«« numai pentru ochit ei 
albaștri, nici doar pentru faptul că este 
elegantă, dar și pentru sinceritatea si 
modestia care o caracterizează*), despre 
imaginea pe care și-o face el in legătura 
cu viitorul orașului în care trăiește. Pen
tru ca. la rfîrr-t. în loc de semnătură. sâ 
noteze : ^Acestea sint ^irpssnnlf date 
de ajustând Gheorphe. de 20 de
am, de la secția 1224 a Uzzneior netslsr 
pice — M ascet *

JDe la ncjî. acrie Maris Trama 
mtanriViSTf la Întreprinderea .Pari-zaea? 
roșu'MMașwr — doresc id c« tsai 
fericit, realizat pria «mea mex Pria 
grija partidului și pueemuhsi, pmr. man
ca noastră. a tuturora, avem azi multiple 
posibilități de realizare a visurilor*.

.^Eu sint tractorist la SM.T. Pactul- 
Nou, regiunea Banat. Pentru cei 20 de 
ani ai mei eu zic că a foarte bine. Firește 
că doresc mai mult: aș vrea să ajung, cu 
anii, maistru la unul dintre S.M.T.-uri, 
dar astăzi, eind lucres la recoltat, sint cît

CRISTALURI Cil MII
DE FAFEEE

Ce gîndesc, la ce visează cei de 20 de 
ani ?

Ce fel de oameni sint. ce-și propun să 
fie acești tineri?

Alcătuim din sutele de răspunsuri 
schema de cristal a atomului care se 
cheamă „conștiință** și ne minunăm de 
limpezimea gîndului tînăr, de puternicele 
forțe cu care gravitează pe orbitele idea
lurilor socialiste, asemenea stelelor, ’.dea
lurile fiecăruia dintre tinerii care ne 
scriu. Dar prima și marea convingere pe 
care fi-o dă ancheta este că. la 20 de ani 
acești tineri sint oameni bogați su-

îmi place ca. pe ling* activitatea directă ia producție (pe care mi-o 

îndeplinesc cony? ocioM, s* zs* preocup de multe alte lucruri — să 

citesc, să el interesez de activitatea cultural* care se desfășoară In 

colectiv, iată de ce tinerii din organizația noastră m-au ales membru 

al eooutetahu U.TJ4. (sint chiar responsabil cu activitatea culturali).

Timpul dăruit colectivului îmi dă unele dintre cele mai mari satis

facții-
AUREL ALDEA

lăcătuș. „Steaua roșie" București

Dar ca un leit-motiv al răspunsurilor 
celor de 20 de ani (și. firește nu numai al 
lor), se repetă în fiecare răspuns dorința 
de a ajunge oameni de nădejde în viață, 
în societate. în scrisul tinerilor, vorba 
sună solemn, uneori ai impresia că ei îi 
împrumută rezonanța profundă și ținuta 
neînfrîntă a monumentelor „Vreau să a- 
jung «■ om adevărat, un om tn care sâ 
te poți încrede, om al cărui cuvint să fie 
prețuit, in relațiile cu torardșit mei să mă 
feresc de șubreda neseriozitate*1, scrie 
studenta Maria Vlah, din anul III agro
nomie. Timișoara- ..Doresc să trăiesc ast
fel incit să rămtnă ceva bun în urma 
mea“. (Nicoiae Cristea. student filologie 
Timișoara)__Idealul meu este sc am un
loc btne determinat in societate, W mun
cesc pentru binele ei* tloan Wormlnger.

DE NĂDEJDE De ee

DUMITRU OPREA 
tractorist, S.M.T. — ChitiJa

SA FII CT Oii

încă o concluzie foarte 
tă. relevată in ancheta „Scintei

La 20 de ani fruntea se apleacă cu răspundere asupra sarcinilor pe care ni le 
pune !■ față viața Nu am o virat* Înaintat*, dar nu mai sint nici copil. Ara in pri
mire o mamei — un tractor. — Si pe lingă e! multe alte utilaje — dar. mai rauJt, in 
răspunderea mea si a tovarășilor mei e dat* recolta colectiviștilor. Belșugul oame
nilor depinde și de ad

iată de ce caut s*-m; formez trăsăturile bărbăției, acele trăsături care te ajută 
să lavingi In orice situație.

rea nu e îhtîmplătoâfe)- 6 âltâ : demnita
tea.

...„Societatea noastră se întemeiază pe 
principii morale, scrie Cristina Dăscăles- 
cu, planificatoare din București. Vreau 
să apăr și să cultiv aceste principii ale 
societății noastre".
...„Am toate căile deschise pentru a mă 
realiza ca om. Vreau să jiu, uu om ade 
vărat, să mă depășesc pe mine. In gene
ral vorbind, mi-am realizat toate idealu
rile pină in prezent, nu datorită unui no
roc, ci prin dorința de a fi om și de a fi 
de folos" (Herța Bluhm, Timișoara).

Foarte interesant este că aproape toți 
tinerii asociază sentimentul demnității 
nu numai muncii. îndeplinirii îndatoriri
lor obștești «au comportării în mijlocul 
oamenilor, dar, pe lîngă acestea, într-o 
foarte mare măsură sentimentului dra
gostei. întrebarea pusă de ziar („iu
bești ?“) găsește, la cei de 20 de ani, un 
teren de o mare sensibilitate și nu fără 
explicație parcă simți că tinerii s-au o* 
prit îndeosebi ia acest punct, au căutat 
cuvintele cele mai frumoase, pun semne 
de exclamare încereînd să exprime „așa 
ca să înțeleagă și alții“, minunea pe care 
— unul sau altul — o trăiesc. „Am 
20 de ani", este argumentul scurt și ca
tegoric. Iar dragostea lor, aureolată de 
visări romantice, se ridică imediat pe 
podiumul responsabilității față de senti
mentele pe care Ie trăiesc, față de omul 
iubit, atingînd treapta demnității. „Dra
gostea, scrie Francisc Liang, rectificator 
la Uzinele de tractoare Brașov, mi-o păs
trez comportindu-mă ca un om demn 
față de persoana iubită și ca un om al 
societății noastre" (afirmația vine să 
completeze răspunsul, scurt, la întreba
re : „Iubesc !! !, cu trei semne de excla
mare).

...„Iubesc așa cum puțini au iubit și o 
să iubească. S-ar putea să exagerez pu
țin. dar fiecare îndrăgostit crede (și de 
obicei se înșeală) că înumai inima lui este 
in stare sa vibreze atit de profund cînd 
iubește.

Sint unul dintre aceștia". (Constantin 
Pasăre, mecanic de mină, Iacobeni, Va
tra Dorn ei).

La fel își exprimă gîndurile și tînara a 
cărei fotografie cititorii o cunosc din zia
rul nostru de miercuri, 5 august:

...„Dacă iubesc ?
Da, iubesc ! Omul iubit — cum este 

numit în anchetă — este cu 3 ani mai în 
virstâ ca mine, are deci, 23 de ani și este 
de curind absolvent al unei facultăți, e 
inginer. Mi-a plăcut la el faptul că are 
visuri serioase în viață — știe să mun
cească bine, să se bucure de roadele 
muncii sale — mi-a plăcut neastimpărul 
lui, hotărirea de a înfăptui lucruri mari. 
Și, de ce n-aș spuneo ?, mi-a plăcut și 
pentru faptul că e frumos. Multe sint. 
deci, calitățile prin care m-a atras.

Ne am căsătorit în ziua de 25 iulie.
Sintem, așadar, în „luna de miere", 

„lună" care vreau să existe în casa noas
tră toată viața". Ioana Rus, operatoa
re, întreprinderea de piese radio și semi- 
conductori, București.

...,JDr ago stea este, după părerea mea, o 
floare crescută din puritatea sufletului 
tău și menținută prin demnitatea ta de 
om". (Maria Nichituș, învățătoare, 20 de 
ani, Iacobeni).

„Sâ fiu un om de nădejde..." 
..Să fiu un om demn..."
Sint angajamente care dau măsura 

principală a frumuseții morale a unui 
om.

SPRE SOARE ZDURĂM
S-ar putea continua .a nesfîrșit cu con- 

tideraULe pe marginea anchetei —, fie
care scrisoare, fiecare riad fiind o tră
sătură de penel in plus ’a conturarea 
profilului generației lui August 44. Opti
mism— visare... spirit al concretului și 
încredere în săgeata mereu urcătoare a 
vieții noastre socialiste... dragoste de 
muncă și de patrie— puritate a sentimen
telor—

^Spre soare rb«rem* — țerie Corne
li u Gavrilă. tîudenî Lc Politehnica din 
Galați piadinda-re U :.itor. „Ir.trebarea 
despre modul cum rc arâfa Galațiul în 
oaaX 2090, drept, «id depășește:
prez e repid ritmul de transformare, 
chiar aevva, ea se poe preredea totuL Un 
sngur lucru e sigur: va fi comunism!".

Cei de-o virstâ cu țara se minunează 
ei înșiși de imaginea prezentă, dar și de 
cea viitoare a locului în care trăiesc.

-Orice mare cunoscător al frumuseți
lor pimiutulu: nu rz disprețul modesta 
frumusețe a IaeobnvAui de azi, scrie 
S». Dragoș. absolrer.ț cl școlii medii. Dar 
gindiudu-mâ la frumusețea viitoare a 
beesUnr locuri rimt cd mă emoționez".

^Viitorul 2 Va fi minunat. Esențial 
este sâ reținem ci ’x arest viitor lucrăm 
noi acum, cc toate bulerc^dele pe care 
le dcjchider: azi vor fi bulevarde ale 
anului 20OQ"lloc^ C. Giurgiu, sculer 
universuL Fabrica de rulmenți, Birlad).

—Hunedoara ir. cure trăiesc se dez
volți mereu. Imaginea ei viitoare eu 
wu-o închipui așa : -.•ci un locuitor al, 
orașului fără studii superioare, nici un 
locuitor fără un țal precis în viață" 
(Maria Margin ea nu, elevă, școala tehnică 
de proiectanți).

—-Cnwif 1 — iată riitorul. Va fi o 
societate in care oamenii se vor recu- 
noa«t€ după însușirile lor morale, după 
calitățile '.o^ fDoina Tulcan, studentă 
Oradea).

GfndurL Ia 20 ce ani.
r .x“.le soarelui călătoresc spre lumi

nile Soarelui.

EUGEN FLORESCU 
Fetografule . ION CUCU

FENFRl/ UN EMU Al FAPFUIUI DIVERS
Hotărît lucru, va trebui să 

se scrie cîndva o istorie a 
faptelor diverse! Și un elogiu 
al lor I Elogiu — deoarece, în 
stare fiind să dezvăluie deopo
trivă o infamie și o generozi
tate, ele au preț prin înseși 
dezvăluirile pe care le fac și 
care sînt menite să ne instru
iască asupra atitudinii societă
ții fată de una ori de cealaltă.

Poate părea curios lucru că 
atare gînduri în legătură cu 
proslăvirea faptului divers 
m-au năpădit tocmai în aceste 
zile care ne apropie de a XX-a 
aniversare a Eliberării noastre. 
Adică: tocmai într-o perioadă 
cînd aproape fiece fapt divers 
se încarcă de grele înțelesuri 
și capătă măreție de simbol. 
Un bob zăbavă, și tînărul meu 
cititor va vedea îndată că în- 
tr-aceașta nimic nu-i curios.

M-au năpădit, cum zic, atari 
gînduri, dar totodată m-au po
didit și niște amintiri. Pie-mi 
îngăduit să le deapăn.

Pe vremea mea, cum se zice, 
cu treizeci-patruzeci de ani în

urmă, cînd parlamentul bur
ghez era în floare, dacâ scă
pai vreo vorbă mai colorată, 
puteai fi astfel dojenit: „Dom
nule, exprimă-te mal parlamen
tar'. Expresie parlamentară 
fiind, pasămite vorbă aleasă si 
plină de noblețe Aș! Nu era 
zi de la dumnezeu în care mi
niștri, deputațf, senatori sâ nu 
schimbe între dînșii, tocmai în

de Lascar Sebastian

afacere, incit a trebuit să se 
sinucidă. Altfel, ca să se apere, 
ar fi fost nevoit să divulge pe 
principatul implicat, adică pe 
însăși majestatea sa de Hohen- 
zollern, vîrît pîn&n gît în un
suroasa băltoacă a șperțurilor

concurînd să satisiacă cerințe
le „culturale" ale burghezului 
prostit de plictis și în goană 
după „senzații tarj, populari
zau cu litere de-o șchioapă 
nașterea unui vițel cu cinci pi
cioare și a unui copil cu două 
capete, ori apariția în vitrine a 
romanului erotic „Cum cad 
fetele" ?

Nu. Mă opresc aici. Dulcea-

CONFRUNTĂRI
plin parlament, cele mai tri
viale $i mai obscene apostrofe 
Fapt divers, pe atunci, și banal

Alt fapt divers al amintirilor 
mele Un general s-a sinucis. 
Era în momentul „istoric" cînd 
s-au dat pe fată matrapazlîcu- 
rile așa-zisei „afaceri Skoda". 
Generalul fusese bănuit părtaș. 
Se pare că nu era. Dar știa 
atîl de multe despre această

grase. Or, nu era cu putință sâ 
arăți In văzul lumii că încoro
natul era șperțar Faptul era 
divers și banal, fiindcă erau 
puzderie cei ce-1 acopereau cu 
ocazia des repetată a șperțu- 
rilor și matrapazlicurilor. Ope
rația de acoperire se numea, 
în acea vreme, mușama. Expre
sie, și ea, diversă și banală

Să mai amintesc că ziarele,

ța acestor amintiri amenință a 
zaharisire.

N-aș vrea însă să fiu rău în
țeles. Nu blamez deloc presa 
burgheză, că difuza asemenea 
fapte diverse. Fârâ ele, n-am 
mai avea azi amintirea vie a 
esenței unei societăți stupide, 
absurde și josnice pierită ire
versibil.

Dar nu pot să nu-mi confrunt

amintirile cu realizările zilelor 
noastre.

Nu mai departe decit zilele 
trecute, bunăoară, puteai citi 
în ziare următoarea știre: Un 
tînăr macaragiu de la Comple
xul pentru industrializarea lem
nului din Pitești ședea, seara, 
în timpul liber, și se amuza la 
clubul întreprinderii. Juca șah? 
Citea o carte ? Tăifăsuia cu 
tovarășii de muncă ? Nu știu. 
Destul și bine că, pornindu-se 
afară o puternică vijelie, tână
rului i-au venit deodată în 
minte podurile rulante ale de
pozitului central de bușteni. 
Podurile, pe vreme frumoasă 
— cum și era vremea pînâ mai 
adineaori — sînt fixate cu cir- 
ligele mici care nu pol tine 
piept unei furtuni dezlănțuite. 
Să mai ii trecut, știu eu i un 
sfert de ceas, o jumătate de 
ceas, și, de pildă, podul rulant 
nr. 3 s-ar ft prăbușit de la o 
înălțime de 20 metri. Macara
giul nostru s-a repezit afară 
mai vijelios decît vijelia, toc
mai ca să au se întîmple așa 
ceva. Și nu s-a întîmplat mul
țumită eforturilor grele ale tî-

uăraiui muncilor. Dar era să 
uit! Podul rulant nr. 2 a lost și 
el oprit de la prăbușire tot de 
tinerelul nostru, insă ajutat de 
data asta de alți patru tineri 
muncitori care au sărit în gra
bă. Fapt divers și banal care 
ne vorbește despre o nouă edu
cație a muncii, despre conștiin
ța omului nou- Și ceea ce este, 
poate, și mai vrednic de sem
nalat este că știrea care popu
larizează fapta aceasta merito
rie nu ne este relatată de nici 
unul din cei cinci care au să- 
vîrșit-o, ci de un al șaselea 
muncitor al complexului. Sâ fi 
murit invidia și „concurența" ? 
Fără doar și poate că da I

Altă știre. Strungarul cutare 
de la Uzinele X și-a dat cu 
brio examenul de stat și acum 
e inginer cu diplomă în lege. 
Fapt banal. Căci încercați nu
mai să numărați cîți muncitori 
ori funcționari, pe toată întin
derea țării, își încheie învăță
tura, iie trecînd examenul de 
maturitate, iie pe cel care în
cunună învățămîntul superior. 
Numărul însumînd cifra zecilor, 
sutelor de mii, este expresiv și 
pe deplin semnificativ pentru 
realitatea faptului divers al zi
lelor noastre socialiste.

O brigadă de forjori de la 
Uzinele „23 August" din Capi
tală, se evidențiază permanent 
în întrecerea socialistă în cins

tea apropiate: aniversări a Eli
berării patriei. In ch.ar aceeași 
zi care ne aduce ști rec despre 
isprava minunată a iorjorilor 
bucureștem, mai aflăm de ptidă. 
că și muncitorii rafinăriei de la 
Brazi, cei ce produc hidrocarbu
rile aromate intrate in clasa 
produselor mondiale ee poartă 
emblema „înaltă puritate", au 
realizat Ia prețul de cost eco
nomii suplimentare de 2 000 000 
lei. N-o ii iar și iar vorba de 
ridicarea conștiinței omului 
nou 1 Oridt o fi de „cotidian" 
faptul, despre asta este vorba 
iar și iar.

Trebuie să-l amintim negre
șit pe Calistrat Hogaș. Căci, 
iată, ziarele ne înștiințează că 
meșterii constructori mai au 
puțin și predau al nu știu cîte- 
lea bloc cu 11 etaje... la Piatra 
Neamț. S-ar putea ca, reînviat, 
spiritualul nostru scriitor — el 
care își încăleca biata Pisicu- 
fă, nu mai puțin rebegită decît 
Rozinantele lui Don Quijote, 
cu scopul nobil de-a urca Pie
tricica ori a lua drumul Pîngă- 
raților — s-ar putea, zic, să fie 
deranjat în tabieturile sale pa
triarhale de către aceste zidiri 
urieșești. Dar ar recunoaște de 
îndată că are de-a face cu un 
fapt banal. Blocuri de acestea 
se înalță pretutindeni. Ca să se 
civilizeze toate „locurile unde

nu se întîmpla nimic"; ca 
omul muncii să trăiască într-o 
iocuir.ță confortabilă, aerisită, 
luminoasă. Și Calistrat Hogaș 
ar zîmbi a mulțumire sufle
tească.

S-ar cuveni să mai pomenim 
— în șirul faptelor diverse — 
despre flori în jardiniere de-a 
lungul balcoanelor, despre iz- 
bînditoare concerte în străină
tate ale meșterilor noștri bari- 
toni ori violoniști ori balerini, 
despre zecile de cinemascopuri 
noi, despre sutele de mii de 
exemplare din „Poeziile" lui 
Eminescu difuzate într-un sin
gur an, despre copiii care cresc 
puternici în creșe și căminuri, 
despre orașele studențești... 
Dar am putea sfîrși vreodată ?

Un lucru totuși nu-1 pot tre
ce sub tăcere .• oricît sînt ele 
de „cotidiene". de diverse și 
de banale, faptele acestea infi
nit repetate, apar mereu noi și 
proaspete, și dau loc la o legi
timă mîndrie.

Hotărît lucru, va trebui să 
se scrie, mai ales în zilele 
noastre, o istorie a faptelor di
verse ! Și un elogiu al lor 1 
Elogiu — fiindcă ele vorbesc 
de cerul liber al patriei, de 
forța morală a oamenilor mun
cii, de noutatea înviorătoare a 
rodului zămislit de mîini dela- 
claltă zdravene și delicate, fău
rind viitorul nostru luminos



„Partidul și guvernul au deschis în fața ti
neretului nostru posibilitatea de a cuceri cele 
mai înalte culmi ale științei, de a-și îndeplini 
visurile cele mai cutezătoare. Este o adevă
rată bucurie să înveți în orînduirea noastră 
socialistă..."

Gheorghe Gheorghiu-Dej
(din cuvîntarea rostită la 'Adunarea festi
vă a tineretului din Capitală cu prilejul 
celei de-a 40-a aniversări a creării U.T.C.)

NUMĂRUL

1575.477^

«w WWW
^^.1938—1939 1964—1965

DE 8 ANI

III

\
1

O (ară din basme, cu corturi și copaci seculari ori dominată de apele 
albastre ale mării, cu cintece, jocuri și veselie, iată cum văd copiii patrie: 
tabăra, locul în care-și petrec cel de-al IV-lea trimestru al anului, cu 
nume propriu pentru ei. Vacanta mare I

Numai în" vara acestui an peste 80 000 școlari populează taberele de 
la munte și de la mare, în timp ce âlfi 2 000 000 colegi de ai lor străbat 
drumurile tării în excursii și drumeții pentru a-i admira frumusețile na
turale ș. podoabele-i dăruite de mina harnicului nostru popor.
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ouă fotografii, -des
coperite una_ la în
ceputul și cealaltă 

la sfirșitul ținui „al
bum de familie*, 
mi-au materializat 
o ideeie care, altfel,

se lisa greu sedusă să-și găsească 
expresia.

Prima : intr-un decor pictat în 
chipul cel mai realist de soarele 
toamnei, o mogildeață, „un boț 
cu ochi* — cum ar fi spus Crean
gă — în șorț cu fundă la gît, 
purtînd un ghiozdănel pe tabla 
căruia se distinge mutra speriată 
a unui iepuraș, urcă treptele gră
diniței. •

A doua: pe treptele clădirii 
universității, un tinăr cu părul 
răvășit de vint, cu o privire și un 
zimbet la care cu cit te uiți mai 
mult le vezi intr-alt fel: cînd 
șăgalnice, dnd pline de seriozi
tate, cînd visătoare.

Aparent, între cele două foto
grafii nu poate fi stabilită nici a \ 
legătură. Și totuși le apropie, le 
leagă un amănur.t: treptele. Ni
mic mai semnificativ pentru a 
simboliza școala. Și nu ne referim 
doar la acele trepte despărțind și, 
tot o dată, făcînd contactul între 
diversele grade de învățămînt, de 
la cel preșcolar pînă la cel uni
versitar. Simbolul e mai profund, 
mai generos' în expresii, în ima
gini ; zona pe care o controlează 
e mai largă, mai cuprinzătoare.

I Aplicat la școala de odinioară, 
cită forță în comunicarea adevă
rului ar avea, de pildă, spirala 
unor trepte șubrede de lemn, o 
„scară de serviciu* înșurubîndu- 
se spre o cameră de mansardă cu 
o palmă de geam descoperind un

'• cer... Să te numeri prin
tre fiii milioanelor de anonimi și 
să izbutești totuși să te cațeri 

î sus — chiar dacă aici, nu o- 
dată, diploma care îți atesta sui
șul pe cele mai înalte trepte ale 

îi era privită ca o hîrtie 
oarecare — era pentru cei mai 

'd un vis atît de fantastic, în- 
... nici nu îndrăzneau .să ș.i-l 
imagineze cu ochii deschiși. Tăl- 
, lor desculțe nu apucau să 
simtă de multe ori nici o treap
tă și adeseori doar pe cea dintîi 
dintre ele. Milioane de copii și 

tineri priveau de departe, pe 
sub streașinile palmelor, la clădi
rile școlilor. Incercînd să se 
apropie, la fiecare pas erau nevo-

iți să răspundă afirmativ la zeci 
de întrebări: „ai ghete?*, „ai 
bani pentru taxe ?*, „ai bani pen
tru manuale, pentru- caiete?*, iar 
ei nu erau în stare de cit să ridi
ce din umeri: „de unde ?*. Și 
astfel, treptele școlii le apăreau 
sub chipul unei spirale de fum 
care se destramă continuu.

Și cîtă forță în comunicarea 
aceluiași aaevăr ar avea, aplicat 
la învățămîntul nostru de as
tăzi, simbolul unor trepte compu-
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de Octav Pancu lași

Yiînd o . largă’și impresionant de 
înaltă scară de marmură, proiec
tată de 'arhitecți îndrăzneți pe 
temelii trainice, împrumutîrid si
lueta rampelbr de lansare și irivi- 
tînd visul fia' zboruri pasionante l 

în limbajul Romîniei moderne, 
socialiste, cuvîntul „școala*, de
ține, indiscutabil, unul dintre re
cordurile de frecvență. Școala 
de toate gradele a devenit un 
element inseparabil al vieții, 
un cuvînt cu o pondere uria
șă în ansamblul tuturor activită
ților. Treptele școlii. noastre de 
azi presupun mai mult decît- un 
urcuș, la capătul căruia te așteap
tă atestarea unor cunoștințe sau 
a unei profesii de mai modestă 
sau mai înaltă calificare. Ele 
concretizează o ideie fundamen
tală a socialismului : fiecăruia i 
se acordă dreptul, dar și toate 
condițiile materiale și morale 
pentru a se instrui și cultiva* pu- 
nîndu-și în valoare maximă per
sonalitatea, capacitatea creatoare.

Desigur, atari adevăruri n-au

cum să se strecoare sub basca, 
trasă de mămica „pe-o sprincea
nă*. in căpușorul puiului de om 
care pășește pentru prima oară, 
la șapte ani, în solemna zi, treap
ta celei dintîi clase. Dar el înce
pe să le simtă chiar din prima 
clipă în dragostea și grija 
cu care este întîmpinat — și, 
succesiv, cu fiecare an nou de 
școală, cu fiecare nouă treaptă 
urcată, își lasă pătrunse și adîn- 
cite sensurile, pînă cînd, intr-o 
zi, -îi oferă revelația că le stăpî- 
nește. înțelege atunci ce imensă 
avere și energie se cheltuiesc pen
tru instrucția, pentru educația sa, 
și inima i se umple cu un senti
ment de adîncă venerație pentru 
poporul nostru, pentru partidul 
comuniștilor care îi conduce des
tinele și care acordă școlii, învă- 
țămîntului, condiții nelimitate de 
dezvoltare. Înțelege limpede ca el 
este .unul din milioanele de copii 
pentru care s-a realizat învăță
mîntul de 8 ani, gratuit și obliga
toriu, că este unul dintre cei că
rora statul le dăruiește numai 
anul acesta manuale în valoare de 
peste 100 de milioane de lei, pen
tru care se construiesc, tot numai 
anul acesta, aproape 5 000 de noi 
săli de clasă, — înțelege toate 
acestea și multe altele constituind 
realizări la fel de impresionante 
și strădania sa de a învăța ca
pătă noi imbolduri, în stare să-i 

, stimuleze urcușul spre alte-trepte, 
mai înalte.

Și iată-l pășind pe- treptele 
unei școli medii sau a unei școli 
profesionale, apoi treptele superi
oare ale învățămîntului, intrîr.d 
în numeroasa familie a studenți
lor noștri, specializîndu-se, împle
tind necontenit studiul teoretic 
cu investigații prelungite .în prac
tica vieții, desăvîrșindu-se din 
punct 'de vedere profesional, dar 
și ca om, ca cetățean al unei pa
trii socialiste.

Trepte ale școlii noastre, trep
te de marmură, impunătoare, 
prestigioase, solemne și temera
re, cîtă strălucire vă dăruiește 
acest an, al XX-lea* din urcușul 
patriei spre socialism! La marea 
sărbătoare, locul vostru este ală
turi de tot ce avem mai bun, mai 
luminos și- mai trainic în reali- , 
tatea noastră* lîngă culorile 
bucuriei și frumuseții vieții, lîn- ' 
gă izvorul tonic al visului îndrăz- | 
neț.
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(Urmare din pag. I)
oamenii de știință, romtiti erz. 
insă de cele mai multe ori daaocne 
elanurilor și sacrificiilor persceu-f 
iară sprijin din partea moutâpc 
de stat.

Dezvoltarea impetaoasă a eco
nomiei și culturii în anii pctrru 
populare, necesitatea pregâr.r- 
unui număr mult sporit de specia
liști în toate domeniile de activi
tate, a cerut imperios reorganiza
rea învâțâmiatului superior, pen
tru ca acesta să raci față nccîor 
sarcini, cerința care 2 hxt reali
zată >ub îndrumarea pbnâ de gnti. 
a partidului.

A fost necesara elaborarea uue 
noi concepții despre ÎBvâțâmîntul 
superior, astfel incit pregătirea 
specialistului să nu impieteze asu
pra orizontului larg, umanist, pe 
care trebuie să-1 aibă orice om de 
cultură superioară. Studentul ca
pătă în învățămîntul nostru o pre
gătire larga, filozofică și ideolo
gică, pe baza învățăturii marxist- 
leniniste. însușindu-și astfel capa
citatea de a înțelege științific fe
nomenele din natură și societate 
și de a acționa conștient pentru

de ccetr.bupi proprii la proșc- 
sul științei și tehnicii, se face past- 
uuiversitar. în formele organiza:e 
de obținerea titlunior științifice.

Un alt aspect care a trebuit să 
fie luat în considerare pentru ca 
îavărâmîntul superior să cores
pundă misiunii sale, a fost restrec- 
turatea S3 in concordanță cu ne
cesitățile de specialiști din diferi
tele domenii de activitate, cu alte 
cuvinte o planificare a numărului 
de studcnți pe diferitele facultăți 
și secții, în același timp Introdu
cerea de planuri de învățămînt și

de programe prin care să se a<i- 
zure pregătirea complexă a s«u- 
centiîor și un studiu rimuc- m 
r rgnn de promovare regulată a a- 
ndftor de studii. Aceasta ,.pUni:;- 
care* a studiului studentilor a pe-- 
mis o stimulare a activității io-« 
in același timp o selectare jud*- 
caoâsă a elementelor capabtie. do:- 
-ace de a-și însuși știința. Ace*>La 
cu atit mai mult, cu dt stand a 
îâcxK și face eforturi considerabile 
pentru a elibera pe studenti de 
griji materiale, astfel incit să se 
poată consacra studiului. S-a reali
zat un sistem de burse de stat, care 
se atribuie pe baza meritelor șco
lare ale studenților, s-au coBStrm: 
in toate centrele universitare că
mine si cantine studențești, fără s- 
mai vorbim de numeroasele labor a- 
reore si biblioteci și de dâdirile 
de învățămînt realizate în anii 
7 oștri. In anul 1963—1964. 63 
sară din numărul studenților au 
fost bursieri, 65 la sută au loc-: 
in cămine, 60 la sută au luat masa 
lx cantine. Nu există nid un fel ce 
taxe de studiu, studenții au drept 
Ia asistență medicală gratuită, 
multi din ei își petrec vacanța în 
stațiunile balneare sau climaterice, 
au condiții bane pentru desfâșu-

133 6x1 ssades^i, cin care arca 
r^ooo la rum-e de învățămînt 
recal ?i iară frecvență ; în 1938 
emu ia Iztreaga țară 264S9 stu- 
oecrti- Fată de xp srudenti la 10 000 
l.cxro.n ia 1933, proporția a cres
cut asti&ri la 6c. Existau în 193S 

-6 institute de învățămînt 
superior cu 33 facultăți în 4 cen
tre uuiversitare. Azi, numărul in- 
știttaefor a crescut la 47» al 
ireuhâtilor la 171, iar al centrelor 
universitare lț 15 » numărul secti- 
- JC, al direcțiilor de pregă
tire a studenților, a fost in 
1963—1964 de 211. Concludentă 
pentru orientarea studenților spre 
diferitele ramuri ce știință .după 
necesitățile economiei, culturii și 
științei este o comparație cu anul 
193S- La 100 studenți în arrul 1938 
avem astăzi la drept numai 35, 
în schimb în sectorul tehnic 846 
fi inginer la 35 muncitori față de 
1 la 115 în 1938), în cel univer
sitar și pedagogic 682, în agrosil-

112,611
mmmh 
MMMMM 
MMMMii

1963—1964

„Orășel studențesc’1.n
Un termen nou pe care nici ul

timele ediții ale Dicționarului n-au 
apucat a-l menționa. A apărut de 
curînd pentru a denumi modernele 
complexe de cămine și cantine 
puse la dispoziția studenților. A 
apărut din nevoia de a defini cit 
mai exact frumusețea și amploarea 
acestor impresionante construcții, 
dovadă grăitoare a grijii pe care 
statul nostru o poartă tineretului 
studios.

Și termenul cunoaște o circula
ție tot mai mare. Astăzi „orășele 
studențești" întîlnim pe malul 
Dîmboviței ca și pe al Begăi, în 
Dealul Copoului ca și la poalele 
Feleacului. Și în cîte alte locuri 
n-au apărut în ultimii ani aseme
nea construcții.

Intre 1960—1963 s-au construit 
cantine la care pot servi masa 
peste 24 000 de studenti, iar în- 
tr-un singur an, în 1963, numărul 
locurilor în cămine a crescut cu 
2300. Dintre studenții țării 65 la 
sută locuiesc în cămine și 60 la 
sută, servesc masa la cantină. 
Orășelele studențești au, așadar, 
o populație numeroasă.

vicultură 734, în medicină 240 (1 
medic la 690 locuitori față de 

x U 1S95 în 1938). în sectorul 
economic 30X, în cel artistic X72.

Puternica dezvoltare a învâță- 
mîntului superior precum și un 
sistem judicios de organizare a 
activității didactice, pe serii și 
grape, astfel ind: profesorul să se 
ocupe dt mai intens de fiecare 
student, au avut drept urmare o 
creștere puternică a numărului 
personahilm didactic din învăță- 
nuntul superior; față de 2194 
ezdee didactice existente în 1938— 
*939» aa funcționat în 1963—1964 
un număr de aproape 12 000 mem
bri ai corpului didactic universitar 
între aceștia foarte mulți ti
neri formați în anii puterii popu
lare sub conducerea plină de grijă 
a cadrelor vîrstnice. O latură im
portantă din activitatea lor este 
cea științifică, considerată ca obli
gație profesională, pentru că nu
mai un creator în domeniul ști
inței are capacitatea $i calitatea 
de a o transmite tinerilor studenți 
și de a-i educa pentru a deveni 
buni cetățeni, patrioți înflăcărați, 
adine legați de munca poporului.

Partidul și statul nostru dă o

înaltă apreciere muncii depuse de 
cadrele didactice. Pe lîngă ordine 
și medalii, învățătorii și profesorii- 
primesc titluri distinctive, ca cele 
de „fruntaș" sau „emerit". Pînă în 
anul 1964 peste 5 600 membri 
ai corpului didactic au fost distinși 
cu aceste titluri. O nouă dovadă 
a grijii pentru asigurarea celor 
mai bune condiții de viață profe
sorilor de toate gradele o consti
tuie recenta hotărîre a C.C. al 
P.M.R. și a Consiliului de Miniștri 
privind sporirea salariilor, care a- 
duce învățătorilor un spor de 13. 
la sută iar profesorilor de 10 la 
sută, în afară de faptul că mulți 
dintre ei beneficiază de reduceri 
de impozite pe venit. Profesorii 
din învățămîntul superior pot pri
mi, în plus, titluri de „om de 
știință emerit".

îndrumată zi de zi de partid, 
înconjurată de dragostea și încre
derea poporului, școala noastră își 
îndeplinește cu cinste menirea 
de a crește tînăra generație de 
constructori ai socialismului. Tn 
fața ei, viitorul strălucit al patriei 
făurit de popor, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
deschide noi perspective, de con
tinuă creștere și înflorire.



PREDEAL:

Festivalul cîntecului, dansului
și portului popular

După ansamblurile folclorice 
ale regiunilor Oltenia, Ploiești 
și Maramureș — la Predeal, 
Banatului i-a revenit rîndul 
să susțină spectacolul pe 
scena Casei de cultură.

Oameni veniți aici la odihnă, 
de diverse 
mai diverse 
au aplaudat 
lor amatori.

Dansatorii
Caransebeș — au executat o sui
tă de jocuri muntenești și de 
pe Văile Timișului, 22 de pe
rechi de dansatori din Seceani, 
reprezentanți a 3 generații, au 
interpretat o „Învîrtită".

După taraful din Făget și 
dansatorii din Seceani, solistul

profesii, din cele 
locuri ale țării, 

măiestria artiști-

din Teregova

Ceia Tiberiu, student în Timi
șoara a cîntat :
„O cunună-i țara întreagă 
O cunună-i și mi-e dragă, 
De la munte pîn-la mare 
Numai floare lingă floare".

Asemenea cîntece au răsu
nat la spectacolul bănățenilor 
în interpretări la fel de va
loroase, ca ale lui Cornel Ve- 
selău, Ana Hanciu, Anica 
Adam și alții, toți tineri, entu
ziaști interpreți. 250 de artiști 
amatori au evoluat pe scena 
Casei de cultură din Predeal 
timp de două ore, în cadrul 
Festivalului, închinat marii 
sărbători.

ȘERBAN RADULESCU

Printre tinerii evidențiați în întrecerea socialistă de la secția de montaj-pompe a Uzinei de 
pompe din Capitală, se numără și Nicolae Boieriu, Nicolae Păun și Dumitru Marin. Iată-i 
surprinși în timpul unei discuții despre calitatea unui subansa mblu al pompei „Sadu V“

Foto : O. PLEC AN

• In fața unui 
numeros public, joi. 
pe pista special a- 
menajată a stadio
nului Dinamo din 
Capitală s-au des
fășurat întrecerile 
concursului inter
național de moto- 
ciclism (dirt-track) 
cu participarea
nor sportivi din 
Austria, R. S. Ceho
slovacă și R. P. Ro-

u-

Astăzi încep întrecerile fazei zonale a

SPARTACHIADEI REPUBLICANE
In mai multe localități din 

țară încep azi jocurile din 
etapa interregională a Sparta- 
chiadei republicane, la care 
participă cele mai bune echipe 
de handbal, volei, baschet, polo 
și fotbal. Se vor întîlni repre
zentativele de regiuni, în com
ponența cărora se află cei mai 
în formă jucători, evidențiați 
cu prilejul etapei a IlI-a.

Un bogat program compe- 
tițional va avea loc în orașul 
Ploiești. Aici se vor întrece, 
timp de 3 zile, echipele mascu
line de handbal ale regiunilor 
Galați, Dobrogea, București și 
Ploiești. Fără îndoială, forma
ția gazdă, care este alcătuită 
din jucători de la asociația 
sportivă Rafinărîa-Teleajen. ce

tatea-Giurgiu, se prezintă cu o 
frumoasă „carte de vizită".

Tot la Ploiești se vor întîlni 
și reprezentativele feminine de 
baschet ale regiunilor Brașov, 
Dobrogea, București și Ploiești, 
precum și cele mai bune echipe 
de polo din 8 regiuni.

La Tg. Mureș se vor întrece 
echipele feminine de handbal 
și baschet ale regiunilor Cluj, 
Crișana, Maramureș și Mureș- 
Autonomă Maghiară. Aici, dis
puta pentru primul loc și, deci, 
calificarea la jocurile finale de 
la București, se anunță deose
bit de echilibrată. La Constan
ta sînt programate jocurile de 
fotbal dintre reprezentativele 
regiunilor Argeș, Dobrogea. 
București și oraș București. De 
asemenea, in sala de sporturi 
din localitate se vor întrece

tractiv. Este vorba de jocurile 
de baschet (fete) și volei (bă
ieți), la care participă repre
zentativele regiunilor Argeș, 
Banat, Hunedoara și Oltenia. 
La Călărași, paralel cu jocuri
le de handbal ale echipelor fe
minine din regiunile Galați, 
Dobrogea, Ploiești și București, 
programate în cadrul fazei de 
zonă a Spartachiadei republi
cane, vor mai avea loc și o se
rie de meciuri internaționale. 
Reprezentativa masculină de 
handbal a orașului București 
va întîlni formația cehoslovacă 
Slavia-Tîmava, iar selecționata 
feminină de handbal a Capi
talei va primi replica echipei 
C.K.D. Praga.

sint programate jocuri Aa Ga-

mînă. Concursul a 
cuprins 15 „manșe", 
victoria revenind 
după o cursă de de
partajare alergăto
rului cehoslovac A. 
Schwab cu 15 punc
te. Reprezentantul 
țării noastre, I. Cu- 
cu, a totalizat ace
lași număr de punc
te dar, pierzînd tu
rul de departajare, 
a ocupat locul doi.

® Echipa olimpi
că de fotbal a Ja
poniei și-a început 
turneul 
noastră, 
ieri la Brașov, for
mația locală Stea
gul Roșu. Fotbaliș
tii romîni au obți
nut victoria cu sco
rul de 3—2 (2—2)
prin punctele mar
cate de David. Ne- 
cula și Szigheti din 
11 m. De remarcat

în țara 
întîlnind

SCURT
• Federația in

ternațională de fot
bal (F.IF.A.) a dat 
publicității progra
mul jocurilor

T •
din

preliminariile cam
pionatului mondial, 
al cărui turneu fi
nal se va desfășura 
în 1966 in Anglia. 
După cum se știe, 
jocurile prelimina
rii vor ave* ioc

ia Bw

Galat. De asemenea, reprezen
tativa regiunii București, alcă
tuită pe scheletul echipei Ce-

să urmărească, în aceste zile, 
un program competițional a-

R.teșt:, Cluj, Baia Mare, Ora
dea. Timișoara și în alte loca
lități.

Operații in interiorul

celulei vii••

• Astă seară în 
sala sporturilor din 
Constanța începe 
turneul internațio
nal feminin de bas
chet. în prima zi 
sînt programate 
meciurile : R. ~ 
Romînă — R. 
Germană și R. 
Polonă — Iugosla
via. Turneul de la 
Constanța consti
tuie un bun prilej 
de verificare a ce
lor 4 echipe înain
tea campionatelor 
europene progra
mate în septembrie 
la Budapesta.

P. 
D. 
P.

• Sîmbătă 8 au
gust, la ștrandul 
Tineretului din Ca
pitală, cu începere 
de la ora 16,30, va 
avea loc demon
strația copiilor din 
ciclul 4 al cursului 
de învățare a îno
tului.

• întrecerile din zo
na a 3-a a „Cupei Eu
ropei" la șah au con
tinuat la Sinaia., Echi
pa tării noastre condu
ce cu 4—3 în partida 
cu R. D. Germană. 
Ghițescu a jucat foar
te ’ 'bine, reușind să-1

ma-
Trei

e știe că cea mai 
simplă unitate 
funcțională a or
ganismului 
este 
da 
lor 

mai mici nu 
miimi de milimetru, iar cea mai 
mare — ovulul, măsoară a 5-a 
parte dintr-un milimetru), ce
lulele constituie adevărate „uzi
ne vii" în care au loc în per
manență schimbări importan
te. Celulele vii includ peste o 
sută de mii de diverse sub
stanțe chimice ! Nu multe de
pozite de reactivi chimici con
țin un „asortiment" atît de 
vast de diferite chimicale ca 
celula microscopică. Dar fap
tul cel mai remarcabil este că 
celula nu este un simplu de
pozit. Substanțele se află în 
mișcare, participă la sute și 
mii de reacții chimice, se re
înnoiesc continuu, se descom
pun și se creează din nou. In 
ultimă instanță întreaga pato
logie se reflectă la nivelul ce
lulei și al structurii sale.

_____ viu 
celula. în ciu- 
dimensiunilor 
reduse (cele 
depășesc 5-7

BISTURIUL „LUMINOS

Pentru studierea experi
mentală a patologiei celulei se 
folosesc în prezent metode de 
microchirurgie, care prin „am
putarea" unor „organite" ce 
compun celula studiază conse
cințele infirmității provocate. 
Aceste „operații" se efectuea
ză cu un „bisturiu luminos" 
format din fascicole de raze 
ultraviolete. Se poate dirija un 
fascicul de raze ultraviolete a- 
supra unui punct perfect lo
calizat din celulă, al cărui dia
metru nu trece de 0,2 microni.

Urmările operațiilor efec
tuate în celulă sînt studiate 
cu ajutorul microscopului cu 
contrast de fază, al micro
scopului electronic și al 
radiografiei.

Devine astfel posibil 
experiment în interiorul 
lei vii: disecția cea mai 
a componentelor celulare, ex
tragerea nucleului și trans
plantarea sa sau coagularea 
protoplasmei.

A devenit posibilă descifra
rea mecanismelor de refacere 
celulară. Infuzorii se debara
sează rapid ce partea lezată și 
■>. cxxztinuă viața. Alte micro-

auto-

orice 
celu- 
fină

diverse.hipotonie, intoxicații 
Anumite frecvențe atacă, de 
exemplu, în mod selectiv aci
zii nucleici.

Utilizarea unor iradiații sla
be și înregistrarea lor micro- 
cinematografică, poate arăta 
nu numai comportarea celulei 
atinse, dar și reacția celor ve
cine. S-a constatat astfel că 
imediat ce o celulă e distrusă 
prin iradierea cu raze ultra
violete, celelalte o înconjoară 
și ca niște veritabile „necrofa- 
ge“ îi consumă citoplasmă ter- 
minînd prin a o fiagocita în în
tregime.

de potasiu existenți în interio
rul fibrei într-o concentrație 
mare. Unda „descărcării“ adi
că a eliberării potasiu lui, se 
propagă în lungul fibrei ner
voase.

O FIBRA „UMPLUTA" CU 
POTASIU...

LASERUL ȘI ATOMII 
RADIOACTIVI

Dar cel mai spectaculos in
strument de microchirurgie 
celulară este cel utilizat re
cent de cercetătorul francez 
Dr. Marcel Bessiz de La Cen
trul Național de Transfuzie 
Sanguină. Acest „bisturiu" — 
care poate opera cu o precizie 
uimitoare în celula vie — este 
constituit dintr-un fascicol lu
minos produs de un laser.

îndreptat asupra unei glo
bule roșii, bisturiul-laser dis
truge rapid hemoglobina — 
substanța colorată a hema
tiei. Studiind globulele roșii 
cu acest nou instrument, cer
cetătorii speră să cunoască 
mai bine funcționarea uneia 
din cele mai importante părți 
ale organismului.

Alte metode moderne au fă
cut posibilă studierea celulei 
nervoase. Cu ajutorul indica
torilor marcați care permit să 
se urmărească deplasarea unor 
infime cantități de substanță 
radioactivă s-a arătat că în 
momentul apariției impulsului 
nervos, în punctul respectiv se 
produce o descărcare 
„element electroetic". 
fenomen se produce, 
altele, datorită ieșirii 
tanee din fibra nervoasă a 
unei cantități infime de ioni

a unui 
Acest 

printre 
instan-

Acest proces a fost studiat 
recent printr-o metodă foarte 
ingenioasă. La unele animale 
masive există fibre nervoase 
„gigantice" al căror diametru 
atinge 1 mm (la cele obișnuite 
fibrele nervoase au un diame
tru de 0,01 mm). Aceste fibre 
constituie un obiect experi
mental ideal pentru observa
rea transmiterii impulsului 
nervos. Dintr-o fibră de acest 
fel, s-a putut extrage conți
nutul, adică protoplasma, fi
bra „umplîndu-se“ apoi cu o 
soluție de potasiu.

Astfel a rămas „natural" 
numai învelișul tubular al fi
brei nervoase — membrana. 
Totuși acest „tub experimen
tal" umplut cu soluție de po
tasiu conduce normai impulsu
rile nervoase.

Toate cele expuse mai sus 
s constituie doar cîteva aspecte 
j ale noilor descoperiri surprin- 

zătoare în domeniul studierii 
proceselor intracelulare. Aces
te descoperiri au fost facili- 

, tate de progresele tehnicii mo
derne care au pus la dispozi- 

■ ție instrumente adecvate pen
's tru cele mai fantastice inter- 

■ venții la nivelul „celui mai 
simplu sistem viu".

în condițiile unei noi apro
pieri între științe diverse (bio
logie, fizică, chimie) citologia
— știința care studiază celula
— va participa mai larg la 
dezlegarea numeroaselor pro
bleme actuale ale biologiei, a 
căror rezolvare depășește po
sibilitățile unei singure disci
pline științifice.

Dr. R. IRIMESCU

Buni gospodari
Harnicii colectiviști 

muna Cireșu, raionul 
au început însilozarea 
lor, pentru a asigura hrana ce
lor 10 000 de animale pe timpul 
iernii.

Din cele 80 hectare cultivate 
«1 porumb-siloz și 500 hectare 
cu culturi duble, au fost recol
tate și tocate pentru furaje 
cantități însemnate. Numai

din co- 
Făurei, 
furaj e-

brigada condusă de Ion Guțoî, 
din care fac parte si tinerii 
Gurău Constantin șj Radu 
Frățilă — care s-au dovedit a 
fi cei mai harnici — a recoltat 
în cîteva zile 6 hectare culti
vate cu porumb-siloz. Această 
acțiune continuă.

GH. AVRAM
colectivist

Stagiune estivală
pe litoral

CINEMATOGRAFE

A intrat în tradiție, 
ca In fiecare vară, pi- 
toreștile stațiuni de pe 
litoral să devină „sce
na" unor bogate mani
festări cultural-artisti- 
ce date de diferite 
instituții de arta și 
formații muzicale din 
toată țara.

Intre colectivele mu
zicale ale căror con
certe contribuie sub
stanțial Ia îmbogățirea 
tabloului vieții muzi
cale de pe litoral, se 
numără și orchestrele 
de estradă și de mu
zică populară ale Ra- 
dioteleviziunii.

Axat pe cuprinderea 
unui mare număr de 
lucrări, de muzică u- 
șoară și de estradă ro
mînești și universale, 
programul concertelor 
date pe litoral de că
tre orchestra de estra
dă (dirijori Sile Dini- 
cu și Jean lonescu) se 
situează. în general, 
pe o linie ascendentă.

Cu un viu interes

sînt primite de public 
lucrările premiate la 
cel de al doilea Festi
val de muzică ușoară 
romînească de la Ma
maia, precum și alte 
piese romînești valo
roase.

Presărat cu momente 
vesele, antrenante și 
bucurîndu-se de cola
borarea unor fnterpreți 
valoroși, concertul or
chestrei de estradă a 
Radioteleviziunii con
stituie un important 
succes artistic. El se 
caracterizează prin bo
găția conținutului, prin 
varietatea lucrărilor 
incluse în programe, 
ca și printr-un bun 
nivel de execuție. 
O mai bună dozare a 
sonorităților (îndeo
sebi la concertele date 
în săli) astfel Incit ze
lul suflătorilor să fie 
mai fin armonizat cu 
restul ansamblului, ar 
contribui desigur la o 
mai mare sporire a 
expresivității artistice

Experiență bună în valorificarea 
masei lemnoase

(Urmare din pag I) 

noștințele muncitoarelor sor- 
tatoare și ale celor care lu
crează la mașini.

— In timpul dintre două ase
menea examinări, ne spunea 
secretarul comitetului U.T.M-, 
tovarășul Stoica Zainea, noi 
ne-am preocupat îndeaproape 
ca tinerii să participe la in
structajele periodice, am urmă
rit ca ei să citească literatura 
tehnică de specialitate pentru 
a-și ridica necontenit nivelul 
profesional.

Comitetul U.T.M. a procedat, 
firește, bine. Ajutorul dat fie
cărui tînăr în parte — pe baza 
cunoașterii nivelului său de 
pregătire — a putut fi mai efi
cient. Cei cu mai puține cuno
ștințe au fost astfel îndrumați 
să învețe de la tinerii și mun
citorii virstnici cu o bogată ex
periență, au fost dați în grija 
acestora. Vasile Perișan, condu
cător de mașină, a inițiat în 
tainele meseriei pe ajutorul său 
și pe ceilalți membri ai brigă
zii pe care o conduce- De a- 
ceea. cind după 6 luni, brigada 
lui Perișan a dat peste plan 

a acestui valoros co
lectiv.

Zilele trecute și-a 
început tradiționalul 
său turneu pe litoral 
și orchestra de muzică 
populară a Radiotele
viziunii (dirijori Vic
tor Predescu și Radu 
Voinescu).

Precizia ritmică, ela
nul și căldura inter
pretării, sînt calități 
cunoscute ale orches
trei ; aceste calități 
ni se relevă și în in
terpretarea pieselor 
pregătite pentru tur
neu.

în general, concer
tul orchestrei de mu
zică populară a Radio
televiziunii se distinge 
prin vigoarea și pros
pețimea proprii cînte- 
eelor și jocurilor popu
lare, prin autenticita
tea și expresivitatea 
aranjamentelor orches
trale.

V. DONOSE

cantitatea de 4 172 m* de par
chet, acest fapt nu a mirat pe 
nimeni.

Un nume nou: 
secția de valorificare

La secția cherestea am obser
vat o grămadă de resturi, de
șeuri rezultate de la gatere. 
Nu departe de aici e centrala 
termică a întreprinderii și am 
făcut o legătură simplă: deșe- 
urile merg la foc.

Înainte, într-adevăr, așa se 
întîmpla : orice deșeu servea 
drept combustibil necesar cen
tralei. Acum, însă, sortarea lor 
se face cu grijă nefiind arse 
decît acele deșeuri complet ne
utilizabile. Rezultatul ? Au fost 
produse pînă acum din deșeuri 
peste 400 000 de bucăți araci 
pentru agricultură și peste 1000 
m3 lăzi. In acest fel, 480 m3 
cherestea bună (întrebuințată 
înainte la lăzi) a căpătat des
tinații mai economice.

Din asemenea preocupări s-a 
născut de fapt o secție nouă 
cu denumirea de „secția de va
lorificare". Valorificarea che
restelei de calitate inferioară 
într-un produs nou (palete

Vedere parțială a stației de transformare de la termocentrala Brazi

C-F.R. pentru transbordări de 
mărfuri), folosirea deșeurilor 
rezultate la fabricația panelu
lui în scopul confecționării mie
zurilor subdimensionate și al
tele — iată cîteva din preocu
pările colectivului de aici pen
tru valorificarea lemnului care 
se concretizează în cele peste 
500 000 lei beneficii peste plan 
obținuți pînă în prezent, cifră 
care reprezintă angajamentul 
luat pînă la 23 August.

Întrebat despre sarcinile care 
revin întreprinderii în noul se
mestru, tovarășul Constantin C. 
Constantin, inginer-șef, ne spu
ne : „Obiectivul principal îl 
constituie intensificarea produc
ției de sortimente valoroase — 
furnire de nuc, P.F.L. stratifi
cat, placaj pentru vagoane — 
și descoperirea în continuare a 
unor căi noi prin care să asi
gurăm o valorificare superioa
ră a materialului lemnos".

O altă preocupare actuală 
se referă la eliminarea pierderi
lor de la formatizarea furniru
lui estetic și tehnic. In timpul 
tăierii la ghilotina de format 
se face încă risipă de material. 
De curînd, s-a făcut o verificare 
exigentă a cunoștințelor munci
torilor care lucrează aici, iar 

1n posturile cheie s-au numit 
cadre cu o înaltă calificare. 
Conducătorii proceselor de 
producție din acest comparti
ment de muncă, îndeosebi mai
ștrii, trebuie să urmărească 
însă cu atenție ca și în viitor 
formatizarea furnirului și placa
jele să se facă la dimensiunile 
prescrise.

în condițiile existente în 
momentul de față la Gugești 
(menținerea temperaturii at
mosferice ridicate — specifice 
perioadei de vară, lipsa unei 
cantități suficiente de apă ne
cesară conservării prin stro
pire a buștenilor etc.) materia
lul lemnos, în special fagul, se 
poate ușor degrada. Este nece
sar să fie asigurate toate con
dițiile tehnico-organizatorice 
pentru prelucrarea intensă a 
fagului înaintea celorlalte esen
țe care nu suferă fenomenul 
de „sufocare". De aici rezultă 
atenția deosebită ce trebuie 
dată defalcării planului pe zile, 
și pe decade, supravegherii și 
întreținerii utilajelor pentru a 
lucra la capacitatea maximă, 
eșalonării intrării în fabricație 
a buștenilor în ordinea sosirii 
lor în întreprindere.

în seara zilei de 6 august a 
plecat spre Bratislava o dele
gație de ziariști de la „Scîn- 
teia tineretului", condusă de 
Stelian Savin, redactor șef- 
adjunct, pentru a participa la 
excursia pe Dunăre a redacto
rilor publicațiilor de tineret 
din țările socialiste riverane, 
care se va desfășura între 10 
august — 1 septembrie a.c.

★

La invitația Ministerului 
Sănătății și Prevederilor So
ciale, joi seara a sosit în Ca
pitală Etienne Berthee, direc
torul Centrului internațional 
al copilului din Paris.

Expoziția „Două decenii

ocrotirii sănătății populației din orașul București"

Joi, în sala din str. Alexandru 
Beldiman nr. 2 s-a deschis expozi
ția : „Două decenii de realizări în 
domeniul ocrotirii sănătății popu
lației din orașul București", orga
nizată de Sfatul popular al Capita
lei.

Expoziția este o retrospectivă a 
evoluției asistenței medicale în 
București. înfățișînd situația grea 
dua punct de vedere sanitar în 
care se găsea populația Capitalei 
în trecut, expoziția evocă totodată

In amfiteatrul Muzeului de is
torie naturală „Grigore Antipa' 
din Capitală au început joi dimi
neața lucrările simpozionului 
„Probleme actuale de piscicultu- 
ră", închinat celei de-a XX-a ani
versări a Eliberării patriei, orga
nizat de către Institutul de cer
cetări și proiectări piscicole.

Participă oameni de știință, 
cercetători, ingineri și tehnici
eni din unități piscicole și din al
te sectoare.

Lucrările simpozionului au fost 
deschise de Constantin Nicolau, 
secretar general în Ministerul In
dustriei Alimentare.

Lucrările simpozionului conti
nuă.

(Agerpres)

de realizări in domeniul

figurile luminoase ale unor savanți 
piogresiști. Numeroase machete, 
fotografii, grafice, aparate și mo
bilier medical modern ilustrează 
măsurile luate pentru creșterea 
continuă a bazei materiale nece
sare ocrotirii sănătății, oglindesc 
realizările obținute în acest dome
niu în anii puterii populare.

Expoziția rămîne deschisă timp 
de o lună.

(Agerpres)

COMOARA DIN LACUL DE AR
GINT — cinemascop rulează la: 
Patria (orele 9; 11( 13; 15; 17; 
19; 21), București (orele 9,15;
11.30; 13,45; 16.30; 18,45; 21), To
mis (orele 8,30; 10,45; 13; 15,15;
17.30 19,45), Aurora (orele 9,15; 
1130; 13,45; 16; 18,30; 21). CEI
SAP) t MAGNIFICI — cinemascop 
rulează la : Republica (orele 8,30; 
11.30; 14 30; 18; 21,15), Luceafărul 
(orele 9; 12,15; 18; 21), Flamura 
(orele 9; 12; 15; 18; 21). INSPEC
TORUL 51 NOAPTEA rulează la : 
Carpati (orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 
20 301. Festival (orele 10; 12; 15; 
17; 19-, 21), Feroviar (orele 10; 12; 
14; 16, 18,15; 20,30). ÎMPUȘCĂ
TURI ÎN CEAȚĂ rulează la : Capi
tol (orele 10; 12; 14: 16,30; 18,45, 
21). M-AM ÎNDRĂGOSTIT LA 
COPENHAGA rulează la : Victoria 
orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 

Modera (orele 10; 12,15; 14,30;
16 45: 19; 21.15), Cotroceni (orele 
15; 17.15, 19.15). Progresul (grădi
nă orele 20). DOI COLONEI 
ruleol la • Central (orele 10,30; 
1X30; 14,30; 16,30; 18.30, 20,45),
Flacăra (orele 14,15; 16,30; 18,45; 
21). CET TREI MUȘCHETARI — 
cinemascop (ambele serii) rulează 
la : Lumina (orele 10.30, 15, 19), 
Druaral Sării (orele 11.30: 16: 20). 
AM AJUNS ȘI REGE rulează Ia : 
Lira (orele 15.30.- 18). CODIN (gră
dina Lira, ora 20,30). PROGRAM 
PENTRU COPII rulează la Doina 
(d.mineata ora 10). NU-I LOC PEN
TRU AL TREILEA rulează la : Doi
na (orele 11,30: 13.45; 16; 18.15; 
20 30). ASASINUL DIN CARTEA 
DE TELEFON rulează la : Giulești 
(orele 10; 12; 14.- 16: 18.15; 20.15). 
Coteați** (orele 15; 17, 19, 21). 
DOUĂSPREZECE SCAUNE rulează 
la : Timpuri Noi (orele 10—21 în 
continuare). POPASUL rulează la ;
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19 : Jurnalul televiziunii ; 
i9’!O : Pentru pionieri și școlari : 
Zece zile de excursie (reportaj 
filmat) ; 19,30 : Din viața ani
malelor (XV) Păsări africane ; 
20 î Săptămina ; 21 : „Bachus în

NOILE UNIFORME 
ȘCOLARE

Frumoase, practice, comode, rezistente Se pot 
cumpăra și cu plata în rate

înfrățirea între popoare (16,30; 
18.30, 20,30). UNDE-I GENE
RALUL ? rulează la : Excelsior 
(orele 10; 12; 16; 18,15; 20,30), Ra
hova (orele 15.45; 18). CERUL ȘI 
MOCIRLA rulează la : Cultural 
(orele 16: 18,15 , 20.30), Moșilor 
(orele 15; 17; 19). DEZRĂDĂCINA
ȚI! rulează la : Dacia (orele 9,45, 
12; 14,15; 16.30; 18,45, 21). DOM
NUL TOPAZE — cinemascop ru
lează la : Buzești (orele 15; 17; 19).

LOVITURA DE PEDEAPSA rulează 
la: Crîngașj (orele 16,- 18,15, 20,30). 
La STRADA rulează la : Grivița 
(orele 10, 12.15, 16, 18,15, 20,30). 
Miorița (orele 9.30; 11,30; 13,45;
16, 18.15 , 20,30) DOUĂ DUMI
NICI rulează la Bucegi (orele 10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19), Melodia 
(orele 10; 12: 14.15; 16,30; 18,45; 
21). OMUL DIN FOTOGRAFIE 
rulează Ia • Unirea (orele 16, 18), 
Vitan (orele 16, 18, 20). ÎMBLÎN- 
ZITORII DE BICICLETE — cinema
scop rulează la • Munca (orele 16; 
18,15; 20,30). CULISELE VARIE- 
TEULU1 rulează la : Popular (orele 
15; 17, 19; 21). UCIGAȘUL ȘI 
FATA, rulează la : Union (orele 15; 
17; 19; 21). AVENTURILE UNUI 
TÎNĂR. rulează Ia : Cosmos (ore
le 16; 18,- 20). CLUBUL CAVALE
RILOR rulează la : Adesgo (orele
15,30 ; 18; 20,15). TOTUL DESPRE 
EVA, rulează la : Ferentari (orele 
16; 18,15; 20,30).

Romînia" (film documentar) ;
21,30 : Un album de arii și du
ete din operete romînești. în în
cheiere : Buletin de știri. Buletin 
meteorologic.



Clubul elevilor

inviți...

AȘA ESTE MAI ECONOMICI

Itinerarul unei vizite la clu
bul elevilor de la Școala me
die nr. 2 din Pitești, va fi 
foarte bogat; va trece și prin 
Capitală, va ajunge și la mun
te și chiar pe litoral. Pentru 
că, de fapt, programul acestui 
club se realizează nu numai 
în clădirea școlii medii nr. 2 
$i pe terenurile de sport ale 
acesteia, nu numai la Casa ti
neretului din Pitești, pe malul 
Argeșului sau în regiune, ci și 
la București, la Brașov sau la 
Constanța șl Mamaia — prin
cipale puncte turistice din ex
cursiile numeroase și deosebit 
de interesante organizate de 
conducerea acestui lăcaș de 
cultură estival.

Pentru elevi, clubul organi
zează seri de poezie, recenzii 
de cărți, vizionări de filme, 
concursuri „Cine știe, ciștigă" 
pe teme literare, audiții mu
zicale, vizite la muzee, spec
tacole artistice, jocuri sporti
ve, dans. Doriți să asistat* la 
vreuna dintre aceste manifes
tări ? Iată, vă recomandam 
citeva : „concursul ..Superla
tive geografice și economice In 
patria noastră", vizitarea mu- 
zeului 1848, simpozionul ..Via
ța și opera lui Liviu Rebrea- 
nuu (urmat, peste 2 zile, de o 
vizită la casa în care a trăit 
scriitorul la Valea Mare). ln- 
tilnirea cu muncitorii fruntași 
de la Uzina din Colibași, sea
ra „De vorbă cu eroii cărți
lor"...

Vă plec poate și mai mult 
activitățile în aer liber 2 Pof
tiți, clubul rd tnritâ să ale
geți : ori acțiunea pe tema 
„Urmărind cursul Argeșului 
pe hartă de pe malul pitei- 
teăn. de la izvoare șt pînă 
Ia vărsare". ori drumeția în 
parcul Trivale; ori pescuitul 
organizat „Cu undița pe malul 
Argeșului" ș.a.m.d.

Concurs pentru sportivi 
și suporterii lor Cronica cinematografica

De curînd, în sala cinematogra
fului „Victoria" din orașul Slati
na s-a desfășurat concursul „Cine 
știe, cîștigă" pe teme sportive, or
ganizat de Comitetul orășenesc 
U.T.M., Consiliul raional UCFS 
și întreprinderea cinematografică.

Pentru pregătirea participanți- 
lor la concurs — sportivi și su
porteri ai acestora — timp de o 
săptămînă, pe ecranele cinemato
grafelor din localitate, au rulat 
filmele „Spectator în ofsaid", 
„Zilele gloriei". „Viața sportivă", 
,3oooo de spectatori", „în goa

In grădina zoologică din Capitală
Foto: AGERPRES

Insoțiți-i, pe elevii piteșfeni 
și în excursiile prin țară. In 
două luni de zile, iulie și au
gust, clubul organizează nu 
mai puțin de 6 asemenea ex
cursii. Pe ruta Piatra Neamț
— Bicaz — Lacul Roșu, 6 
zile; la Brașov și împreju
rimi, tot 6 zile ; la Băiculeștl
— Curtea de Argeș — Hidro
centrală — Corbeni, 3 zile ; în 
București, 5 zile ; pe litoral, 7 
zile. Frumoasele și tradiționa
lele excursii vor rămîne, fără 
îndoială, de neuitat.

Totuși urmărind planul de 
activități al clubului se ridică 
și citeva întrebări firești: de 
ce este deschis clubul numai 
trei zile pe săptămînă (mar
țea, joia și duminica), întructt 
elevi care vor să participe la 
activitățile sale interesante, 
sau chiar numai să joace șah. 
reml. volei ori baschet, există 
cu prisosință 2 Sau : de ce în 
zilele tind programul se des
fășoară în aer liber sala clu
bului e închisă ? (Unii poate 
ar prefera programul de sală, 
ori chiar ceilalți, după progra
mul in aer liber, ar doti sea
ra si găsească clubul deschis). 
Sau de ce dansul e organizat 
așa de rar 2 $i. am adăoga o 
propunere: sa se scrie în pro
gramul afișat la intrare ți pe 
ușa clubului și orele de desfă
șurare a activităților respecti
ve, fiindcă în prezent de mul
te ori elevii tint derutați.

Desigur, elevii pifeșteui vor 
mai particip^ in lunile -mnd- 
♦oere la multe, foarte multe 
cețiuni interesante organizat» 
de clubul tor de Ia Școala 
medie «r. ? IwlăriiHad ri de- 
fieientele cere aeam se mai 
resimt, clubul le va flea va
canța și mai pîăntlă ti mc; 
reconfortantă ți mai instruc
tivă.

GHEORGHE MTTtOI 

nă după minge’ și „Fotbal pe 
glob".

Tot în «cest scop concurentilor 
le-a fost indicat un bogat mate
rial documentar : broșuri, cărți 
de specialitate etc.

Concursul s-a bucurat de un 
deosebit succes.

Cele mai complete răspunsuri 
le-au dat tinerii Adrian Albu 
Elena Dragoș, Ioana Vîrban și 
alții.

TUDOR RADULESCU 
activist U.T.M.

BORSEC: Terasa Casei de 

culturi

Foto : SORIN DAN

— POȘTA REDACȚIEI

T. Ardeleanu — Curtea de 
Argeș ; A. Cristea — Timișoa
ra ; V. Teodor eseu — Sighet.

La concursul de admitere la 
școlile tehnice de maiștri fo
restieri se po: prezenta absol
venți ai școlilor profesionale 
forestiere, cu o practici în me
serie de cel puțin 3 ani, cu 
stagiul militar satisfăcut. în 
virstâ pînă Ia 35 de ani. avînd 
recomandarea conducerii în
treprinderii la care lucrează.

înscrierile se fac pinâ la 31 
august 1964-

Concurrul se tine între 1 și 
10 septembrie. Probele de exa
men pentru candidații școlilor 
tehnice de maiștri — lecția 
exploatare forestieri constau 
în : matesatzcă — sens și o- 
roL exploatarea pădurriar — 
oral

O Jaerore de seroa.- lairJo- 
rcree gjfrefttriJor. Ajufeti 
de Mecc-Tesari. eatedfriftM

cârtească

i e

După dtiva aas de aSerX 
westernul rmne pe ecaie’e 
noastre foai’. O redare ia 
«Serile prirmfloc f bruhr ‘ a 
piese dasice a gensk: : ^Atacul 
diliger.;z* .Cavalcada fântân
ei*) darariatâ 2oi John Ford, apca 
un western receet. de o valoare 
certă «Ultimul tren dia Gn 
HUI* ri acum «Ce șapte magni
fici- — reaxtsideri Elmul vestu
lui sălbatec care ce aprinsese 
imaginația ia anii copilărie dar 
ne-ar fi dezamăgit astăzi dacă na 
s-ar fi maturizat și ei odată cu 
gusturile noastre.

Bătrinul gen (primul western a 
fost realizat în 1903 de S. Por
ter : „Atacul trenului*) rămăsese 
multă vreme infantil sub raport 
artistic și ideologic, multiplici^, 
la infinit, aceeași arhicunoscută 
baladă a cuceririi vestului sălba
tic, a peripețiilor pionieratului 
american. De multe ori orientări 
rasiste transformau povestirile 
captivante în pelicule comerciale 
conformiste, reacționare, și însuși 
John Ford căzuse pradă teoriilor 
segregației. Astăzi, unii realiza
tori americani progresiști privesc 
în față realitatea din care se 
inspiră și filmul vestului începe 
să trateze probleme mai compli
cate ale relațiilor dintre albi și 
băștinașii precriilor, desprinzînd 
stratificări sociale, ciocniri chiar 
în interiorul celor doi poli ai con
flictului clasic al genului. De la 
împărțirea simplistă, uniformiza
toare. dintre colonizatorii „viteji", 
„buni" și pieile roșii 
prezentate în continuă 
tate, de care chipurile 
cum să te apropii decît 
în mînă. au început să 

sălbatice 
agresivi - 

n-aveai 
eu arma 

...___ ,_ ___ . . . pătrundă
în filmele vestului adevăruri de

■ ectorul zootehnic 
al G.A.C. „11 Iu
nie* din Pechea 
aste așezat în 
marginea satului 
la intrarea dins
pre Galați. în 

partea stingă se ridică o 
construcție de un alb imacu
lat la care varul proaspăt îți 
indică, cu oarecare aproxima
ție, data cînd a fost ridicată. 
Este noua puierniță a gospo
dăriei care va adăposti apro
ximativ 10 000 de pui. începu
tă pe la sfîrsitul lunii aprilie, 
ea a fost terminată cu numai 
cîteva zile în urmă. Dar nu a- 
cesta este obiectivul principal 
al lucrărilor de construcții pe 
anul în curs, pe care colecti
viștii din această gospodărie 
și-au propus să le execute. în 
partea dreaptă a drumului, pe 
un amplasament paralel cu cel 
al grajdurilor și foarte aproa
pe de acestea, se ridică o nouă 
construcție menită să adăpo
stească aproximativ 300 de 
capete tineret taurin, în vîrstă 
de la zero la 6 luni.

Lucrările sînt aici în plină 
desfășurare. începută în pri
ma jumătate a lunii iulie, 
construcția, deși de o mărime 
mai puțin obișnuită, a fost ri
dicată rapid. Acum, 15 dul
gheri lucrează la centura su
perioară.

Spuneam că această con
strucție este de o mărime mai 
puțin obișnuită. Trebuie adău
gat că este singura de acest 
gen construită în raionul 
Galați. Este mai degrabă un 
complex, care se construiește 
după un proiect de inspirație 
locală întocmit de uai colectiv 
mai larg de specialiști ai con
siliului agricol raional. O pri
mă încăpere cu 36 de locuri 
este rezervată pentru materni
tate. Următoarea, prevăzută cu 
boxe individuale, adăpostește 
140 de viței, pînă la 2 luni. în 
sfîrșit, ultima, colectivă, este

Pentru secția produse finite 
candidații vor da examen la 
matematică scris și oral; teh
nologia fabricării mobilei — 
oral, desen tehnic și orna
mental.

Școli tehnice de maiștri fo
restieri funcționează în Bucu
rești. Curtea de Argeș, Piatra 
Neamț, Sighet, Cîmpulung 
Moldovenesc, Blaj, Codlea, Ti
mișoara, Năsăud și în alte lo
calități.

Elena Iordache — Craiova.
Cu ocazia vizitei ce intențio

nați să o faceți în orașul Bra
șov, veți putea afla mai multe 
lucruri despre Biserica Neagră. 
Noi vă dăm doar cîtevti amă
nunte. Biserica Neagră a fost 
construită aproximativ între

Tinerii artiști plas
tid amatori băimă- 
reni pregătesc o expo
ziție. a treia din anul 
acesta, dedicata celei 
de a XX-a aniversări 
a Eliberării patriei. Lu
crările, majoritatea în 
faza de finisare, vă
desc lărgirea tematicii 
abordate cît și preocu. 

| parei permanentă în 
însușirea mînuirii pe- 

I nelului. Peisajul indu- 
; striat noile fabrici, 
• cxxnbmaml chimic, no

ile cartiere mundto- 
I rești fac obiectul mul- 
I tor rînze și desene 

prin care artiștii ama- 
■ tori se străduiesc să 
j reliefeze, transfigurate 
, artistic, realizările ob

ținute în cei 20 de ani 
’ de la Eliberare- Ceuca

Comei va expune cîte
va pînze al căror su
biect îl constituie 
cvartalul din Piața 
Victoriei, blocuri noi 
la Săsar și un peisaj 
industrial. Cătanâ 
Gheorghe va fi pre
zent, după ce cu cî
teva luni în urmă a a- 
vut expoziție perso
nali cu noi gravuri, 
reprezentînd aspecte de 
pe șantier, mine sau 
uzine.

înființa: în anul 
1958, cercul plastic a 
desfășurat de-a lungul 
anilor o activitate în
cununată de succesele 
pe care membrii săi 
le-au obținut la dife
rite concursuri regio
nale, interregionale și 
la bienale. Minerul

ale

ms in afara ieg^ ori la adă
postul a) colectiv; tați
Șexxfol dia „Ultimul tren*, alb 
căsătorit cu o indiană. își răzbu
nă sdderea soției reușind tot
odată să scape ținutul de vio
lența crai mare latifundiar alb 
ce corapsese pe oamenii legii din 
localitate.

„CEI ȘAPTE
MAGNIFICE*

Un spirit justițiar mai larg, 
acționînd în numele dreptății 
fără deosebiri de culoare, poziție 
socială, suflă ca un vînt înnoitor 
peste preeria cinematografului 
american de aventuri. Și acesta e 
primul lui semn de însănătoșire, 
de vitalitate artistică. Pentru că, 
legat de orientarea progresistă a 
westernului (dintre care, amintim 
ca un exemplu pozitiv „Omul 
care l-a ucis pe Liberty Valance") 
se resimte și o evoluție a lui pe 
plan artistic. Personajele sînt mai 
reale, nu scheme de „buni" și 
„răi"* au o psihologie mai evo
luată, trăiri umane și nu simple 
reflexe de animal încolțit. In 

rezervată pentru alte 140 de 
capete de tineret taurin de la 
2 la 6 luni.

— Față de vechile tipuri — 
ne spunea Eroul Muzicii So
cialiste, tovarășul Ion Șt. Ne- 
goiță, președintele G.A.C. — 
noua construcție prezintă o se
rie de avantaje. Iată cîteva: 
mai întîi aici se asigură o pro
filaxie totală. Fiind așezată la 
mică distanță de grajdurile de 
vaci, laptele este adus cald, 
fără a lua contact cu aerul, fe
rind astfel vițeii de afecțiuni 
intestinale. Apoi, chiar de la 
vîrstă fragedă, tineretul taurin 
este separat pe destinații (re
producție sau pentru carne) și 
în funcție de aceasta hrănit în 

Ce ne arată experiența unor G. A. C. 
din regiunea Galați cu privire 

la construcțiile zootehnice

mod diferențiat. Dacă adău
găm că raportat pe cap de ani
mal costul grajdului este mult 
mai mic decît la celelalte 
tipuri, avem în față toate mo
tivele care ne-au hotărît să-l 
ridicăm. în plus, este o 
construcție trainică, ce va per
mite executarea unor eventua
le reamenajări care să țină 
seama de progresul tehnic în
registrat în această ramură.

Lăsînd în urmă această 
construcție, atenția este reți
nută de cele două grajduri ce 
adăpostesc vacile pentru lapte. 
Sînt construcții trainice, de 
mare capacitate (unul adă
postește 290 de capete, iar 
altul 240), ridicate după un 
proiect tot de inspirație locală.

anii 1385—1476 în stil gotic. 
Fața apuseană este dominată 
de un turn masiv. Portalurile 
de la cele 5 intrări sînt bogat 
decorate cu sculpturi. în epo
ca medievală, biserica a su
ferit un incendiu care i-a 
înnegrit pereții. De aceea se 
și numește Biserica Neagră. 
Vizitînd-o veți putea asculta 
concerte la uriașa orgă ce se 
află în interior.

Galinger Ion — Tălmaciu, 
raionul Sibiu, Vasilos Gheor
ghe — Craiova.

Dacă înainte de a fi încor
porat ați fost încadrat în cîm- 
pul muncii, timpul cît ați sa
tisfăcut serviciul militar se ia 
în considerare la calcularea 
vechimei în muncă. Angajîn- 

nă și cciăJali 
securității. < 

pe care e pus s-o apere (^Ultimul 
tren din Gun Hili*) se transfor
mă intr-o problemă de larg in
teres uman și social.

Tot o distribuție strălucită JuI 
Banner, Horst Bucholz. Steve 
McQueen, Eli Wallace ridică va
loarea celor „Șapte magnifici* 
care, fără 
dramatică

a atinge tensiunea 
și psihologici a „Gun-

Hill-ului" este un western inte
resant, bazat pe zugrăvirea reală 
a vieții unui mic sat de indieni, 
șantajat de o bandă de tîlhari. La 
sfatul unui bătrîn indian, locuito
rii pînă atunci supuși lui Calvera. 
încearcă să i se opună și angajea
ză niște oameni plătiți care să-i 
apere cu arma în mînă. Soluția e, 
desigur, precară și acești șapte 
mercenari — aventurieri ratați ori 
războinici fără ocupație — ce se 
transformă în eroi gata să apere 
pînă la capăt cu riscul vieții sa
tul de jafurile bandiților, repre
zintă o formulă de melodramă 
sentimentală, ușor în afara vero
similului. Dar ideea pe care o im-

Aceste adăposturi asigură 
condiții incomparabil mai bu
ne de întreținere și exploatare 
a animalelor, permlțînd meca
nizarea principalelor procese 
de muncă într-o fermă de vaci 
ca : transportul nutrețurilor și 
rezidurilor furajere, adăpatul 
și mulsul etc. La unul din ca
petele fiecărei construcții sînt 
repartizate camere prevăzute 
cu bunchere pentru pregătirea 
amestecului de furaje concen
trate ; în paralel, au fost ame
najate, din beton, gropi pentru 
siloz cu o capacitate de aproa
pe 1000 de tone fiecare. Fi
rește. în asemenea condiții 
productivitatea muncii îngriji
torilor sporește considerabil.

Dar avantajele acestui nou tip 
de grajduri nu se reduc numai 
la atît. Fiecare grajd fiind de
servit de o brigadă completă, 
creează condiții optime pentru 
o mai bună organizare a mun
cii și chiar pentru specializa
rea acesteia, pentru că aici 
sînt introduse numai o cate
gorie de animale — în cazul 
de față vaci pentru lapte. A- 
nimalele sînt lotizate în func
ție de producție și furajate di
ferențiat.

Costul lor,. raportat pe cap 
de animal, este mult mai scă-, 
zut comparativ cu al grajdu
rilor obișnuite. Două grajduri 
de 100 de capete costă cu apro
ximativ 100 000 lei mai mult 
decît unul care adăpostește

du-vă în muncă după lăsarea 
la vatră, în termen de 90 de 
zile, puteți beneficia de con
cediu de odihnă chiar în 
cursul anului în care v-ați re
încadrat. Durata concediului 
de odihnă, pe anul cînd a avut 
loc reîncadrarea, se stabilește 
proporțional cu timpul cît cel 
în cauză va lucra de la data 
reîncadrării sale și pînă la 
sfîrșitul anului calendaristic. 
Acest concediu se poate acor
da în orice lună a anului fără 
a mai fi nevoie ca angajatul să 
împlinească 11 luni de la reîn
cadrare, bineînțeles conform 
planificării concediilor făcute 
de către întreprinderea res
pectivă.

cu V»
M: 

nama

da

a:
b o idee interesantă : acești 
frxori, lan. ba chiar ca- 

pabih. din teaaă. 4e *-i trăda pe 
cei ce i-au apărat, aa devenit așa 
datorită condițiilor de viață grele 
opresiunilor pe care le-au avu: de 
iatimpinat pentru a rezista pe a- 
cest păntint vrăjmaș. Ei au un 

altfel de curaj decît cel al pisto
lului, au curajul de-a trăi, de a-și 
întemeia o familie, de a-și asuma 
răspunderea pentru viața, securi
tatea acestei familii, curaj pe care 
temerarii noștri pușcași, cu alură 
de viteji, nu l-au avut. Pledoria 
pentru eroismul simplu, cotidian 
al omului luptînd cu un dușman 
mai periculos decît banda înar
mată, cu natura aspra, cu lipsuri
le, cu cenușiul unei vieți necolo
rate decît de cîteva sărbători (și 
acelea triste pentru că asupra sa
tului apasă primejdia bandelor 
teroriste) reprezintă partea va
loroasă a filmului lui John Stur
ges.

260—290 de animale, fiindcă, 
prin noile construcții se su
primă două posturi de funda
ție, două rînduri de elemenți 
de susținere etc.

— Cele două grajduri ridi
cate la Pechea — ne spunea 
tov. ing. Ticu Stoleru, pre
ședintele consiliului agricol ra
ional — servesc ca model în 
tot raionul. Aș vrea să adaug 
că încă din acest an se contu
rează în G.A.C. din raionul 
nostru tendința de a se con
strui obiective zootehnice de 
mare capacitate (grajduri pen
tru vaci cu o capacitate 
de 200—300 de capete, hale 
pentru păsări cu o capaci
tate de 5 000—10 000 de ca

pete ș.a.m.d.) care sînt mai 
economice din punct de vede
re al cheltuielilor, din punct 
de vedere al consumului de 
materiale, al terenului afectat 
acestor obiective și permit în 
același timp mecanizarea mul
tor operații.

în regiunea noastră s-a 
creat uri efectiv Valoros de a- 
nimale. Sporirea numărului a- 
cestora trebuie însoțită neapă
rat de creșterea neîntreruptă 
a producției de lapte și came. 
Tocmai acestei laturi îi acordă 
acum gospodăriile colective 
cea mai mare atenție. Or, a- 
ceste construcții mari, unde 
principalele procese de mun
că pot fi mecanizate, asigură 
condiții optime pentru îngriji-

în excursie 

prin țară
DEVA (de la corespondentul nos
tru).

Zilele trecute un număr de 8o 
de tineri din raionul Hațeg și 
orașele regionale Hunedoara și 
Petroșeni, evidențiați în acțiunile 
de muncă patriotică, au făcut o 
interesantă excursie de patru zile 
prin țară. Autocarele cu care că
lătoreau au poposit pe defileul 
Bumbești-Livezeni, apoi excursio
niștii au vizitat orașele Tg. Jiu, 
Craiova, Pitești, București. Ei au 
vizitat, de asemenea, muzeul Dof- 
tana iar în Capitală, locurile le
gate de insurecția armată de la

August 1944.

Expoziția artiștilor 
plastici amatori

Gteva tipuri subtil nuanțate, 
energic marcate ca personalitate : 
Chris, șeful „magnificilor*, tinărui 
voluntar, trăgătorul exedent, cu 
mir.i flegmatică și reflexe de fe
lin singeros ce-și găsește moar
tea apărind satul, apoi acel chip 
tăiat parca în piatră, croit pentru 
o astfel de viață dură dar con
știent totodată dc goliciunea, 
non-sensul ci, tînjind după căl
dura unui cămin, a copiilor pe 
care-i îndrăgește și în brațele că
rora moare, fâcîndu-i să înțeleagă 
câ eroismul adevărat e al părin
ților lor ce muncesc cu trudă și 
modestie pămîntul. Filmul are un 
fundament de luciditate în înțele
gerea realității aspre descrise. 
Desigur și aici există o schemă a 
bărbăției sentimentale, a temera
rului cu chip aspru și suflet de 
copil, a vocii virile dar gîtuite de 
emoție. Yul Brinner e o prezență 
cinematografică fascinantă și 
dacă publicitatea facilă nu i-ar fi 
creat n£tul capului ras (declanșînd 
o furioasă modă masculină) per
sonalitatea lui actoricească n-ar fi 
avut decît de cîștigat în profun
zime. Personajul creat de tînărul 
actor german Horst Bucholz are 
umor și o juvenilitate înduioșă
toare ce cucerește spontan sim
patia publicului. Și a fetei indiene 
cu care comite „happy endul" ne
lipsit ai filmului. Peisaje colorate 
în tonuri reci, pastelate, dau ima
ginii o anume (Charles Lang-ju
nior) eleganță. Luptele corp la 
corp sînt virtuos filmate (mai 
puțin scenele de bătălii în masă 
ce n-au amploarea celor din 
„Wikingii’ și nici tensiunea Dine 
gradată a scenelor din „Ultimul 
tren").

ALICE MANOIU 

rea științifică a animalelor. Le
gat de aceasta aș vrea să a- 
daug că întîmpinăm încă difi
cultăți în ceea ce privește pro
iectele de adăposturi. Cele exi
stente sînt depășite de dezvol
tarea economică a G.A.C. Se 
simte tot mai pregnant nevoia 
uhor proiecte moderne, de ma
re capacitate, care să țină sea
ma de progresul tehnic și pe 
care institutele de proiectare 
ar trebui să le elaboreze în- 
tr-un termen cît mai scurt.

★
Pornind de la factorii ex

puși mai sus, anul acesta în 
raionul Galați fondurile de in
vestiții au fost concentrate în- 
tr-un număr mai restrîns de 0- 
biectiVe zootehnice. Concentra
rea fondurilor, a mijloacelor 
materiale, ca și a forței de 
muncă au dus, cum era și fi
resc, la accelerarea ritmului 
de execuție a lucrărilor. Ast
fel, la ora actuală, 20 din o- 
biectivele planificate sînt ter
minate complect, 12 sînt la 
învelitori și numai 7 la zidă
rie. După aprecierea consiliu
lui agricol raional, pînă la 23 
August toate construcțiile zoo
tehnice începute vor fi termi
nate. Această apreciere se ba
zează pe faptul că acum toate 
materialele de construcții ne
cesare se găsesc depozitate la 
punctele de lucru, că agenda 
lucrărilor agricole e mai puțin 
încărcată și deci există forță 
de muncă suficientă care poa
te fi utilizată pentru grăbirea 
terminării lucrărilor, iar asis
tența tehnică necesară este a- 
sigurată.

V. BARAC 
V. CĂBULEA

Cu barca pe lac

Ordogh Szabalcs, pre
miul II, Drăghici Ion, 
premiul III, Cătană 
Gheorghe și Ceuca 
Cornel mențiuni — 
obținute la bienala din 
1962 — sînt cîțiva
dintre pictorii amatori 
care confirmă seriozi
tatea și dragostea cu 
care muncesc membrii 
cercului plastic.

Membrii cercului 
plastic sînt prezenți și 
în expozițiile volante 
deschise în întreprin
derile și instituțiile 
din oraș și regiune, 
sau în expoziții din 
centre muncitorești 
din alte regiuni (Re
șița și Hunedoara).

N. ADAM

A crescut
nuniărul 

cititorilor
De la începutul anului și 

pînă în prezent, biblioteca co
munala Deleni, raionul Vaslui 
(bibliotecară Didina Băjena- 
ru), a înregistrat 960 de citi
tori. Ei au citit 7 925 volume.

Acest succes se datorește 
manifestărilor organizate pen
tru popularizarea cărții în rîn- 
durile locuitorilor comunei. 
Concursul „Cine știe zootehnie, 
ciștigă“, medalionul literar 
„George Coșbuc". consfătuirea 
cu cititorii lucrării: „Cum a 
sporit producția la lapte pe 
cap de vacă furajată", expozi
țiile de cărți cu diferite teme, 
serile literare, recenziile etc., 
s-au bucurat de o mare popu
laritate.

C. VASILIU 
corespondent

Spectacol cu piesa 
„Apus de soare"

Teatrul de Stat din Botoșani 
a prezentat, la Suceava în sala 
„Ciprian Porumb eseu" specta
colul cu piesa „Apus de soare" 
din cunoscuta trilogie a lui 
Barbu Ștefănescu Delavrancea. 
Direcția de scenă, este semnată 
de Ion Șahighian, maestru e- 
merit al artei, și de Eugen 
Aron.

ADRIAN GRAUR
elev
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in Comitetul celor 13 state Noi victorii ale

GENEVA 6 (Agerpres).— La 
Palatul Națiunilor din Geneva 
a avut loc joi cea de-a 205-a 
ședință a Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare. Șe
dința a fost prezidată de re
prezentantul Braziliei, Antonio 
Correa do Lago. Ședința a fost 
consacrată în special aniver
sării unui an de la încheierea 
Tratatului de la Moscova pri
vind interzicerea experiențelor 
nucleare în spațiul cosmic, în

atmosferă și sub apă și exami
nării problemei interzicerii 
diseminării armelor nucleare.

în ședință s-a dat citire unei 
declarații comune a guverne
lor U.R.S.S., S.U.A. și Marii 
Britanii în legătură cu această 
aniversare.

Au luat cuvîntul delegații 
S.U.A., U.R.S.S., R. P. Polone, 
Braziliei, R. P. Romîne, Mexi
cului și R. P. Bulgare.

forțelor răsculate
în Congo

ITALIA: în legătură cu votul

de încredere al noului guvern
ROMA 6 (Agerpres). — în 

Camera deputaților a Parla
mentului italian s-au încheiat 
miercuri seara discuțiile ge
nerale asupra problemei acor
dării votului de încredere gu
vernului de centru-stînga con
dus de Aldo Moro.

în cadrul discuțiilor au luat 
cuvîntul Mario Tanassi, secre
tarul Partidului social-demo
crat italian, Tullio Vecchietti, 
liderul Partidului socialist ita
lian al unității proletare, Ugo 
La Malfa, liderul Partidului 
republican italian, iar în în
cheiere a vorbit Mariano 
Rumor, secretarul Partidului 
democrat-creștin. El a expri
mat punctul de vedere al

partidului său față de formula 
guvernamentală de centru- 
stînga, recunoscînd că „în in
teriorul coaliției guvernamen
tale există divergențe care a- 
duc prejudicii semnificației pe 
care ar trebui s-o aibă poli
tica de centru-stînga". în pro
blema politicii externe a țării, 
secretarul Partidului demo
crat-creștin a reafirmat „fide
litatea Italiei față de alianța 
atlantică și de unitatea euro
peană". El a spus că „Italia 
va continua să sprijine în toa
te organizațiile internaționale 
și îndeosebi în Organizația 
Națiunilor Unite consolidarea 
unei destinderi sincere și a 
păcii în lume".

LEOPOLDVILLE 6 (Ager
pres). — Ocuparea orașului 
Stanleyville de către forțele 
răsculate din Congo a creat 
panică în rîndurile armatei 
centrale. Agenția Associated 
Press relatează că în după- 
a miaza zilei de 6 august prin
cipalul oraș din provincia 
Sankuru, Lodja, a căzut în 
mîinile răsculaților. Pe stră
zile capitalei Congoului, Leo
poldville, circulă fără întreru
pere patrule militare întărite, 
care opresc orice „persoană 
suspectă--.

Potrivit agenției France 
Presse, în cercurile oficiale 
congoleze circulă cu insistență 
zvonul că primul ministru 
Moise Chombe va cere gu
vernului belgian ajutor mili
tar. Tot personalul european 
al companiei miniere „Geomi- 
nes“ din localitatea Manono, 
situată la 500 km de Elisa- 
bethville, a fost evacuat în 
urma înfrîngerilor suferite de 
armata centrală. Toate insta
lațiile companiei și-au încetat 
activitatea.

Joi după-amiază, postul de 
radio Stanleyville a transmis 
un mesaj al lui Gaston Sou- 
mialot, care a declarat că se 
consideră urmaș al cauzei lui 
Patrice Lumumba. El și-a ex
primat speranța că în curînd 
forțele răsculate conduse de el 
vor cuceri capitala Congoului, 
Leopoldville.

In legătură cu incidentele din golful Tonkin
HANOI 6 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția 
vietnameză de presă, guvernul 
R. D. Vietnam ,a publicat o 
declarație în care se arată că 
„la 5 august 1964, numeroase 
avioane cu reacție, decolînd 
de pe nave port-avion, apar- 
ținînd flotei a 7-a americane 
din Pacific, au venit să atace 
și să bombardeze localități din 
regiunile Vinh Ben Thuy, la 
vărsarea rîului Gianh, în a- 
propiere de orașul Hong Gai, 
provocînd pierderi în rîndu- 
rile populației".

în declarație se arată că în 
ultimele zile, avioane ameri
cane decolînd de pe aerodro
muri din Taylanda și Laos, au 
bombardat și atacat în două 
rînduri Nam Can și Noong 
De — două regiuni situate pe 
teritoriul R. D. Vietnam — în 
zona de frontieră dintre Viet
nam și Laos. Au fost trimise 
nave de război pentru a pă
trunde în apele teritoriale ale
R. D. Vietnam.

„Folosirea avioanelor pen
tru atacul și bombardamentul 
care a avut loc la 5 august 
1964 este, în mod evident, un 
act de război premeditat", se 
arată în declarație.

„Guvernul R. D. Vietnam 
denunță, în mod energic, în 
fața opiniei publice mondiale 
actele de război menționate 
mai sus, comise de guvernul
S. U.A. și cere ca acesta să 
pună de îndată capăt tuturor 
acțiunilor de provocare și spi
onaj împotriva R. D. Viet
nam, să înceteze războiul a- 
gresiv din Vietnamul de sud 
și să aplice, în mod just, acor
durile din 1954 de la Geneva 
cu privire la Vietnam.

Guvernul R. D. Vietnam, 
profund preocupat de menți
nerea păcii, a respectat și a- 
plicat întotdeauna în mod 
scrupulos acordurile din 1954 
de lă Geneva, cu privire la 
Vietnam".

„Guvernul R. D. Vietnam — 
se spune în încheierea decla
rației — face cu sinceritate 
apel la țările care au partici
pat la Conferința din 1954 de 
la Geneva cu privire la Indo
china, la țările socialiste și la 
țările iubitoare de pace din 
întreaga lume, să dea dovadă 
de deosebită preocupare față 
de situația excesiv de serioa
să creată de imperialiștii a- 
mericani în Vietnam și Indo
china și să ia rapid măsuri 
pentru a opri mîna ațîțători- 
lor americani la război, pen
tru a apăra pacea în Indo
china și Asia de sud-est, con
tribuind astfel, la apărarea 
păcii în lume".

kin este doar o plăsmuire. 
Faptele au dovedit și vor con
tinua să dovedească că așa- 
zisul incident este o minciună 
pusă anume la cale de impe
rialismul american pentru a-și 
extinde războiul din Indo
china".

„Bombardarea orașelor de 
coastă ale R. D. Vietnam care 
a avut loc la 5 august, se arată 
în continuarea declarației, re
prezintă o acțiune premeditată 
din partea imperialismului a- 
merican, pentru a extinde pas 
cu pas războiul".

In legătură cu aceste lucruri 
„guvernul Republicii Populare 
Chineze declară următoarele 
în mod solemn : flăcările răz
boiului de agresiune împotriva
R. D. Vietnam au fost aprinse 
de către Statele Unite. De
oarece Statele Unite au acțio
nat în acest mod, R. D. Viet
nam și-a cîștigat dreptul de 
acțiune pentru a lupta împo
triva agresiunii și toate țările 
care sprijină acordurile de la 
Geneva au dobîndit dreptul 
de acțiune pentru a ajuta R.D. 
Vietnam în lupta sa împotriva 
agresiunii. R. D. Vietnam face 
parte din lagărul socialist și 
nici o țară socialistă nu 
poate sta pasivă de o parte în 
timp ce R. D. Vietnam este 
supusă agresiunii. R. D. Viet
nam și China sînt vecine, 
strîns legate între ele ca bu
zele de dinți și poporul vietna
mez este frate bun al poporu
lui chinez. Agresiunea Statelor 
Unite împotriva R. D. Vietnam 
înseamnă agresiune împotriva 
Chinei. Poporul chinez nu va 
sta pasiv de o parte fără să 
dea o mînă de ajutor. Datoria 
de sînge impusă de Statele 
Unite poporului vietnamez 
trebuie răsplătită. Guvernul
S. U.A. trebuie să înceteze ime
diat provocările sale armate 
împotriva R. D. Vietnam și să 
pună capăt încălcărilor armate 
ale teritoriului, spațiului ae
rian și apelor teritoriale ale a- 
cestuia. Altminteri, guvernul 
S.U.A. trebuie făcut răspunză
tor pentru toate gravele conse
cințe care vor decurge din 
asemenea acte".

care duc la o intensificare pe
riculoasă a încordării deja 
existente a situației din Asia 
de sud-est. Asemenea acțiuni, 
noi măsuri nechibzuite sau 
provocări în această regiune 
pot determina evenimente de 
natură să transforme inciden
tele care au avut loc într-un 
vast conflict militar cu toate 
consecințele periculoase care 
decurg din aceasta. Răspun
derea pentru asemenea conse
cințe va reveni, firește, State
lor Unite ale Americii.

NEW YORK 6 (Agerpres). - La 
5 august a avut ioc ședința Con
siliului de Securitate. In cadrul 
ședinței, reprezentantul Statelor 
Unite, Adlai Stevenson, a prezen
tat versiunea guvernului S.U.A. cu 
privire la evenimentele din Golful 
Tonkin.

Reprezentantul Angliei a spri
jinit poziția Statelor Unite.

Luînd cuvîntul, reprezentantul 
U.R.S.S., P. D. Morozov, a arătat 
câ guvernul sovietic condamnă cu 
fermitate acțiunile S.U.A. care 
și-au trimis flota militară și au 
bombardat obiectivele de pe lito
ralul R. D. Vietnam și consideră 
că S.U.A. trebuie să-și înceteze de 
îndată acțiunile militare împotriva 
R. D. Vietnam. în caz contrar, în
treaga răspundere pentru conse
cințele acestor acțiuni va reveni 
Statelor Unite.

Delegatul sovietic a propus o 
rezoluție conform căreia trebuie 
invitați reprezentanții guvernului 
R. D. Vietnam să ia parte imediat 
la ședințele Consiliului de Secu
ritate.

Delegatul Franței, R. Seydoux, a 
declarat că, după părerea delega
ției sale, trebuie audiate cele două 
părți care participă la conflict. El 
s-a pronunțat în favoarea invită
rii reprezentanților R. D. Vietnam 
la ședințele Consiliului.

Consiliul de Securitate l-a îm
puternicit pe președintele S. Nil- 
sen (Norvegia) să organizeze 
consultări în legătură cu invitarea 
R. D. Vietnam. Apoi, ședința 
Consiliului de Securitate a luat 
sfîrșit.

Situația din Cipru
NICOSIA 6 (Agerpres). — Joi 

•-au desfășurat lupte în nord-ves- 
tul Ciprului, cele două tabere fo
losind mortiere și tunuri. în sate
le din regiunea Tillyria — locuite 
atît de ciprioți greci at și de ci
prioți turci — s-au produs inci
dente. Comandamentul O.N.U. a 
ordonat unor puternice unități să 
se deplaseze de urgență în această 
regiune pentru a împiedica conti
nuarea ciocnirilor.

Armistițiul negociat sub egida 
comandamentului O.N.U., după 
luptele de miercuri în localitatea 
Ayos-Theodoros, a fost violat în 
cursul zilei de joi dnd s-au înre
gistrat noi incidente.

Un purtător de cuvînt al O.N.U. 
a declarat la Nicosia că cei patru

ciprioți greci, victime ale schim
bului de focuri din noaptea de 
miercuri spre joi, au căzut în 
timpul acțiunii unui grup de ci
prioți turci, care s-au infiltrat 
îmbrăcați în uniforme ale forței 
O.N.U. în sectorul ciprioților.

La Atena, un purtător de cu- 
vînt al Ministerului de Externe a 
declarat că guvernul grec a hotarit 
să nu stabilească contacte oficiale 
la nici un nivel cu reprezentanții 
guvernului turc ; el a adăugat că 
dacă reprezentantul turc la Geneva 
are de făcut vreo propunere în 
legătură cu Ciprul, el urmează să 
o adreseze mediatorului O.N.U., 
Tuomioja, care la rîndul Iui o va 
aduce la cunoștință reprezentan
tului grec.

R. P. POLONA: Vedere din 
orașul Cracovia. In primul plan: 
o parte din zidurile medievale 
de apărare datînd din anul 1498

Conferința
studenților

pc întreaga Africă
NAIROBI 6 (Agerpres). — 

In capitala Kenyei are loc con
ferința studenților din în
treaga Africă. Luînd cuvîntul 
în cadrul conferinței, pre
ședintele Frontului de elibe
rare din Mozambic, Eduardo 
Mondlane, a spus că poporul 
țării sale, după exemplul an
golezilor începe lupta împo
triva colonialiștilor portughezi 
în scopul de a-i înlătura din 
Africa.

Pe adresa conferinței sosesc 
scrisori de salut. In mesajul 
adresat conferinței de Kwame 
Nkrumah, președintele Gha- 
nei, se cere studenților să 
dezbată problemele legate de 
eliberarea continentului de 
sub colonialism, neocolonia
lism și rasism.

i

Declarație RĂSFOIND

a lui li Thant
NEW-YORK 6 (Agerpres). — 

Cu prilejul primei aniversări a 
semnării Tratatului cu privire la 
interzicerea parțială a experiențe
lor cu arma nucleară, secretarul 
general al O.N.U., U Thant, a 
dat publicității o declarație în 
care se spune printre altele :

„La prima aniversare a semnă
rii Tratatului cu privire la inter
zicerea experiențelor, aș dori să- 
mi exprim speranța sinceră că în 
același spirit de reglementare și 
înțelegere care a caracterizat în
cheierea acestui Tratat, precum 
și a acordului următor cu privire 
la interzicerea lansării pe orbită 
de obiecte avînd pe bord arme 
nucleare, vor fi realizate noi 
progrese în înlăturarea încordării 
internaționale și întărirea păcii 
generale, inclusiv încheierea 
fără întîrziere a unui acord pri
vind dezarmarea generală și tota
lă sub un strict control interna
țional, conform cu scopurile 
O.N.U. *

In Comisia executivă
a C. E. E.

BRUXELLES 6 (Agerpres).— 
Comisia executivă a Comuni
tății Economice Europene a e- 
laborat o serie de propuneri în 
vederea reglementării unei se
rii de divergențe în legătură 
cu piața fructelor și legumelor 
în cele „șase" țări membre ale 
Pieței comune. Aceste propu
neri urmează să fie prezentate 
spre examinare Consiliului 
ministerial al C.E.E. Potrivit 
relatărilor publicației „Agra- 
Europe", propunerile preconi
zate de Comisia executivă sînt 
menite să ducă la fixarea unor 
cote stricte a producției și con
sumului de fructe și legume 
pentru a înlătura unele greu
tăți pe care le întîmpină fur
nizorii acestor produse în ță
rile membre ale Pieței comu
ne. Consiliul ministerial al 
Pieței comune urmează să fi
xeze anual prețuri la aceste 
produse pentru fiecare sezon.

PRESA STRĂINĂ

Puncte de vedere
Sub titlul „Lumea visată de 

Goldwater* cunoscutul comentator 
american Walter Lippmann pu
blică un articol în revista „News
week" în care se spune :

„Atacul lui Goldwater împotriva 
actualului curs al politicii noastre 
externe are cel puțin un merit. El 
ne obligă pe toți care credem în 
politică, în ansamblu, deși sîntem 
în dezacord cu o parte sau alta a 
ei să ne amintim și să exprimăm 
în cuvinte ce sprijinim noi și 
de ce.

Actuala politică americană este 
de coexistență pașnică cu statele 
comuniste... Greșeala fundamentală 
a senatorului Goldwater este aceea 
că el se autoînșeală în ce privește 
omnipotența americană. El consi
deră că totul ar fi posibil dacă ar 
avea tăria de a folosi omnipotența 
noastră. Această eroare duce la o 
serie întreagă de propuneri nesă
buite.

...Cu aceeași indiferență față de 
realitățile puterii în lumea actuală, 
el se laudă cu lealitatea sa față de 
N.A.T.O. și față de toate celelalte 
alianțe ale noastre, considerînd ca 
de la șine înțeles că aliații noștri 
din Europa, Orientul Mijlociu, A- 
sia ți Australia sînt de pe acum 
adepți ai cruciadei lui Goldwater 
în lume. Senatorul este visător. El 
nu a aflat că în lumea reală există 
dușmani care nu pot fi dați deo
parte și că există aliați cărora nu 
li se poate dicta.

Cruciada lui Goldwater nu ar 
reînvia alianțele noastre, așa cum 
presupune platforma sa, ci le-ar 
dezrădăcina și le-ar zdruncina. în
treaga mișcare de opinie și acțiune 
fn rfndurile aliaților noștri din 
Europa și Asia este tocmai opusă 
cruciadei lui Goldwater. Ea con
stituie o explorare prudentă a po-

sibilităților de aranjamente, în 
sconul și cu convingerea că un 
război termonuclear a fost evitat.

Astfel, goldwaterismul în poli
tica externă ar uni dușmanii noș
tri și ar demoraliza aliații noștri. 
Căci goldwaterismul nu se bazea
ză pe o apreciere competentă a e- 
cuației militare și pe forțele poli
tice ale lumii de azi. El constă în 
vorbărie necugetată și dorinți 
pioase".

DE TOATE
• Expaziție de etnografie

La Praga s-a deschis o expo
ziție a secției etnografice a 
Muzeului național pe tema 

„Viața și cultura poporului*. In 
cadrul acesteia sînt prezentate lu
crări tipice oglindind cultura popu
lară din Cehia din secolul al 
XVIII-lea pînă în prezent : mobilă, 
costume naționale, instrumente 
muzicale etc.

In colecțiiile secției etnografice 
a muzeului se păstrează peste 
150000 de vechi obiecte legate 
de cultura populară din Cehia.

turi de Picasso care lucrează.
„Picasso nu se repetă niciodată, 

el caută continuu, nu imită pe ni
meni.

Seria de portrete ale soției sale, 
Jacqueline, marchează o nouă 
etapă în creația pictorului. Ele do
vedesc o căutare adevărată și con
tinuă, cu toate riscurile pe care le 
comportă, cu primejdia de a se 
pierde în necunoscut" — scrie 
Daix.

• Intimplări cu manguste

insulă nouă manguste, care în de
curs de un deceniu au stîrpit toți 
șobolanii ; dar o dată cu ei au 
dispărut și celelalte animale mici, 
rozătoarele, porumbeii, păsările cîn- 
tătoare, reptilele utile. în schimb 
«-au înmulțit insectele cu care se 
hrăneau aceste animale și păsări, 
mangusta devenind la rîndul ei 
flagelul insulei — așa cum s-a în- 
tîmplat cu iepurii în Australia. 
Au trebuit luate măsuri pentru 
distrugerea mangustelor — ceea ce 
a fost mai greu, — pentru a res
tabili în cele din urmă un echili
bru vital, tulburat de aducerea lor 
pe insulă.

• Album despre Picasso

7itlul unui album în trei vo
lume despre creația, viața, 
activitatea și gîndirea lui 

Picasso este „Tainele unui ate
lier". Primul volum a apărut re
cent la Paris.

Principalul merit al Albumului 
— scrie Pierre Daix — constă în 
aceea că „nu este pur și simplu 
o carte despre Picasso, ci că însuși 
Picasso, că tema ei este într-ade- 
văr pictura".

în acest volum, admiratorii lui 
Picasso nu văd numai reprodu
ceri ale tablourilor lui, desene sau 
plăci de ceramică, capete, ci au 
sentimentul că se află chidr ala-

I
namicul public nr. 1 al popu
lației din India este șarpele 
cobra ; zeci de mii de oa

meni mor în fiecare an din cauza 
veninului lui. Este deci explicabil 
de ce dușmanul neîmpăcat al co
brei, mica mangustă — animal de 
pradă ceva mai mare ca o veve
riță — este venerat în India și adă
postit pe lîngă casa omului. în 
„Cartea Junglei' Kipling a des
cris minunat lupta între mangusta 
Rikki Tikki Tawi și cobra Nag, 
terminată, ca toate duelurile simi
lare, cu uciderea cobrei.

Dar mangusta nu distruge numai 
șerpii, ci și tot felul de animale 
mici, precum și păsări, fiind mare 
amatoare de ouă. Pe la 1870, în in
sula Jamaica din America Cen
trală, șobolanii s-au înmulțit în 
așa măsură îneît au devenit un 
adevărat flagel. Au fost aduse pe

• Descoperiri arheologice
ti * inisterul informațiilor al 

J-KL Federației Arabiei de sud 
a făcut cunoscut că un 

grup de arheologi a descoperit 
inscripții preislamice, în apropi
ere de ruinele fostului „Palat al 
mireselora de la Dar al Arais, 
din sultanatul Lahej.

Inscripțiile constau din carac
tere tadumice, săpate într-un 
bloc de șase picioare de zidărie 
căzută care lega ruinele de lui 
și cărămidă ale palatului.

Aceste inscripții, care urmează 
să fie în întregime descifrate, 
confirmă părerea că construcția 
datfyiză dinaintea secolului al 
șaptelea e.n.

★

Cotidianul parizian „Le Monde* 
publică sub semnătura lui Jean 
Luc un articol intitulat: „Cum să 
fie rezolvată criza economică ita
liană în care arată între altele : 
„Noul guvern italian va avea oare 
autoritatea necesară pentru a re
pune economia italiană pe drumul 
cel bun ?. Anunțînd î.i discursul 
de învestitură măsuri fiscale se
vere și blocarea salariilor, primul 
ministru Moro nu a urmat desigur 
calea cea mai ușoară. Deja schițat 
de Colombo în fața colegilor săi 
din Piața comună, în timpul ulti
mului Consiliu al celor „șase* de 
la Bruxelles, acest program fusese 
aprobat de Robert Marjolin, vice
președintele consiliului Pieței co
mune, care vorbise de un „efort 
serios" în vederea restabilirii sta
bilității economice. Cu greu se 
poate întrevedea o altă ieșire, de
oarece devalorizarea lirei nu este 
în prezent posibilă".

„Miracolul italian — miracol 
economic realizat datorită, îndeo
sebi, excedentului mîinii de lucru — 
nu mai este decît o amintire, con
tinuă ziarul. început acum aproape 
doi ani, declinul economic a fost 
rapid. Creșterea prețurilor, fuga 
masivă de capitaluri etc. au adus 
țara într-o situație din care gu
vernele prea slabe de pînă acum nu 
au mai putut să o scoată..."

Ziarul scrie ca înrăutățirea si
tuației economice a Italiei este o 
problemă care preocupă nu numai 
Italia ci și pe partenerii ei din 
Piața comună. „Europa celor 
«șase», continuă autorul articolului 
conștientă de pericol nu a rămas 
inactivă. Comisia C.E.E. a trimis 
în grabă la Roma pe Marjolin, 
care a făcut primului guvern Moro, 
cu puțin înaintea căderii sale, cele 
mai presante recomandări în ce 
privește măsurile necesare redre
sării economice — măsuri cu atît 
mai necesare cu cît ele constituie 
condițiile pentru acordarea unui 
ajutor comun".

Ziarul subliniază apoi că stră
duințele lui Marjolin nu au putut 
totuși împiedica o nouă tendință 
de devalorizare a lirei italiene. 
„Scăderea valorii lirei italiene, (ca 
și a oricărei alte monede), scrie 
„Le Monde", ar da exporturilor 
italiene spre celelalte cinci țări ale 
Pieței comune avantaje contra că
rora acestea cu greu ar putea să 
se apere. Unele produse italiene 
sînt deja considerate drept „com
petitive", datorită prețului lor scă
zut. întreprinderile cele mai ex
puse acestei concurențe : de auto
mobile, de textile, mecanice din 
celelalte țări ale Pieței comune vor 
reacționa desigur cu putere împo
triva oricărei scăderi a valorii li
rei și guvernele acestora vor pre
veni o astfel de situație*.

(Agerpres)

PEKIN 6 (Agerpres). — A- 
genția China Nouă anunță 
că guvernul Republicii Popu
lare Chineze a dat publi
cității o declarație în care se 
arată că „la 5 august avioane 
aparținînd flotei americane au 
dat un atac prin surprindere 
împotriva R. D. Vietnam, bom- 
bardînd în mod succesiv re
giunile Nghe An, Hon Gay și 
Thanh Hoa. Astfel, imperialis
mul american a trecut „pragul 
războiului" făcînd primul pas 
spre extinderea războiului în 
Indochina. Situația este de o 
maximă gravitate. Guvernul 
R. D. Vietnam a înaintat un 
protest vehement pe lîngă gu
vernul S.U.A. Guvernul chinez 
sprijină pe deplin poziția justă 
a R. D. Vietnam".

„Guvernul S.U.A., se spune 
în declarație, a pretins că flota 
americană a lovit și a scufun
dat două nave de război ale 
R. D. Vietnam. El nu poate 
aduce însă nici o dovadă în 
sprijinul acestei afirmații. Pur
tătorul de cuvînt al R. D. Viet
nam a subliniat că așa-zisul al 
doilea incident din golful Ton-

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
într-o declarație dată publici
tății de agenția TASS, în le
gătură cu incidentele care au 
avut loc în golful Tonkin, se 
spune printre altele : „De ce 
oare au apărut nave și avioa
ne americane de luptă în gol
ful Tonkin, la multe mii de 
kilometri de țărmurile S.U.A.? 
Doar este îndeobște cunoscut 
că acest golf scaldă numai țăr
murile R. D. Vietnam și R. P. 
Chineze, înfigîndu-se adine în 
teritoriile acestor țări. Stațio
narea cu nimic justificată în 
această zonă a unor forțe ar
mate maritime și aeriene șL 
pe lîngă aceasta, „patrularea" 
unor țărmuri străine nu pot fi 
calificate prin sine însăși alt
fel decît ca o acțiune vădit 
ostilă față de statele din acea
stă regiune.

Devine limpede de pe acum 
că staționarea forțelor mariti
me militare ale S.U.A. în gol
ful Tonkin a creat acolo o si
tuație de natură să ducă la 
complicații periculoase. Nu se 
poate să nu se țină seama de 
faptul că noile acțiuni milita
re americane se întreprind în 
condiții în care forțele reac
ționare din S.U.A. și clica mi- 
litaristă sud-vietnameză, care 
le îndeplinește voința, urmă
resc stăruitor să obțină extin
derea sferei de intervenție și 
de operațiuni armate ameri
cane asupra Republicii Demo
crate Vietnam".

„în cercurile autorizate so
vietice, se arată în încheierea 
declarației, sînt condamnate 
cu hotărîre acțiunile agresive 
ale S.U.A. în golful Tonkin,

ALEXANDRIA. — La Alexan
dria s-a făcut cunoscut că între 
3—7 octombrie a.c. va avea loc 
în Kuweit conferința anuală re
gională a Comitetului din sud- 
estul mediteranean al Organizației 
Mondiale a Sănătății. La lucrările 
acestei conferințe vor participa re
prezentanții a 20 de state membre 
ale OMS.

Conferința va examina raportul 
directorului Comitetului regional 
și va adopta recomandări pentru 
Consiliul Executiv al OMS., care 
va avea loc la Geneva, în ianuarie 
1965.

după alegerile prezidențiale din 
Statele Unite.

WASHINGTON. — Aviația 
americană a anunțat că la baza 
aeriană de la Vandenberg, Califor
nia, a fost lansat un nou satelit 
artificial secret care urmează să 
fie plasat pe o orbită polară. In 
comunicat se spune că satelitul a 
fost lansat cu ajutorul unei rache
te combinate de tip „Thor Agena". 
Scopul lansării nu a fost comu
nicat.

WASHINGTON. — La 6 
august președintele Johnson 
l-a primit la Casa Albă pe se
cretarul general al O.N.U., 
U Thant.

Împotriva politicii 
coloniale

de presă al Casei Albe, ca senator 
al Californiei. După cum s-a mai 
anunțat, el a fost numit în aceas
tă funcție de către guvernatorul 
acestui stat, Edmund Brown, pînă 
la expirarea mandatului senatoru
lui Clair Engle, care a decedat 
săptămîna. trecută. Agențiile de 
presă menționează că Salinger 
candidează la postul de senator și 
la alegerile din noiembrie.

Interviul lui R. Butler

STOCKHOLM. — La 5 august 
a încetat din viață, în vîrstă de 
75 de ani. scriitoarea progresistă 
suedeză Moa Martinsson.

LONDRA. — Ministrul afaceri
lor externe al Angliei, R. Butler, 
a acordat un interviu televiziunii 
britanice, in care s-a referit la 
diverse aspecte ale politicii en
gleze. El a făcut aprecieri pozitvee 
asupra contactelor stabilite cu pri
lejul recentei sale vizite la Mcsccrs 
și s-a referit la politica englezi 
în Orientul Mijlociu și în Asia de 
sud-est.

TOKIO. — Ministrul transpor
turilor al Japoniei, Shutaro Mat- 
suura, a declarat că Japonia va de
nunța acordul aerian încheiat cu 
Statele Unite, în caz că S.U.A. vor 
refuza în continuare să aprobe 
deschiderea unei linii aeriene ja
poneze, care să treacă prin New 
York spre Europa. El a arătat că 
tratativele privind revizuirea acor
dului existent au fost amin a te

NEW YORK. — Observatorul 
seismic din Weston, statul Mas
sachusetts, a înregistrat un puter
nic cutremur de pămînt, avînd 
epicentrul la aproape 10000 km 
sud de aid. Se presupune că cu
tremurul s-a produs în Chile.

MONROVIA. — Președintele Li
beriei, William Tubman, a dat pu
blicității un decret prin care se 
suspendă relațiile politice și comer
ciale dintre Liberia și Portugalia. 
Navele și avioanele portugheze nu 
mai au acces în porturile și pe 
aeroporturile Liberiei. Decretul 
menționează, de asemenea, că nici 
o persoană de origină portugheză 
nu se mai poate stabili în Liberia, 
cu excepția acelora care trăiesc 
deja aici și care se declară împo
triva politicii coloniale duse de 
guvernul portughez.

Situația economiei
Venezuelei

In legătură cu viitorul 
Maltei

LONDRA. — Maurice Dorman, 
guvernatorul Insulei Malta, a so
sit la Londra. Potrivit declarațiilor 
unui purtător de cuvînt al Mini
sterului pentru relațiile cu Com- 
monwealth-ul și pentru colonii al 
Angliei, vizita guvernatorului Mal
tei are drept scop lămurirea cîtor- 
va probleme legate de acordarea 
independenței acestei țări. După 
cum s-a mai anunțat. Malta va 
deveni independentă la 21 septem
brie.

CAIRO. — La Cairo și-a înche
iat lucrările Consiliul Uniunii 
arabe de radiodifuziune. In ultima 
sa ședință a fost adoptată o con
venție de colaborare între țările 
arabe în domeniul radiodifuziunii, 
prin care se lărgește convenția din 
1953, dîndu-se posibilitatea și al
tor state afro-asiatice să adere la 
această uniune și prevăzînd crearea 
a o serie de organisme ale uniunii.

Convenția a fost semnată de 11 
state arabe. Marocul și Arabia 
Saudită au refuzat să semneze do
cumentul.

CARACAS. — Deficitul balanței 
comerciale al Venezuelei s-a cifrat 
în perioada anilor 1951—1963 la 
9,5 miliarde dolari. Dominația mo
nopolurilor străine în economia 
Venezuelei a dus la o stagnare a 
multor ramuri ale economiei, la 
creșterea șomajului și pauperizarea 
maselor populare. Potrivit datelor 
oficiale, în Venezuela sînt în pre
zent aproximativ 700 000 de șomeri 
și un milion de copii vagabonzi 
(populația Venezuelei numără 7,5 
milioane locuitori — n.r.).

BRAZZAVILLE. — La Brazza
ville și-a început lucrările con
gresul de constituire al Mișcării 
naționale a revoluției — organi
zația tineretului din Congo (Braz
zaville) la care participă 200 de 
delegați din partea unui număr de 
10 organizații de tineret.

Luînd cuvîntul în cadrul con
gresului, președintele republicii 
Congo (Brazzaville), Massemba 
Debat, a declarat că tineretul din 
această țară constituie nucleul di
namic al poporului congolez și că 
actualul congres simbolizează vic
toria unității tineretului împotriva 
intențiilor imperialiste de a-1 scin
da. Referindu-se la dezvoltarea 
viitoare a țării, președintele repu
blicii a subliniat că progresul eco
nomic și social al țării va sta în 
centrul atenției guvernului său.

materiale explozive, care au fost 
confiscate.

MONTEVIDEO. — Prețurile 
produselor alimentare înregistrează 
o continuă creștere în Uruguay. In 
ultimii cinci ani ele au crescut cu 
400 la sută, y

La Montevideo se resimte o se
rioasă lipsă de carne și produse 
lactate. Astfel, zilele acestea s-a 
anunțat că aprovizionarea cu lapte 
a capitalei va fi întreruptă timp 
de o săptămînă.

S.U.A.: La 24 august 
convenția partidului 

democrat

1

Abdirizak însărcinat 
cu formarea guvernului 

somalian

WASHINGTON. — Senatul 
Statelor Unite a aprobat numirea 
lui Pierre Salinger, fost secretar

ROMA. — Tenorul italian Mario 
del Monaco, a apărut miercuri 
seara pe scenă pentru prima data 
după recentul accident de auto
mobil, în urma căruia a fost rănit. 
El a interpretat rolul lui Mario 
Cavaradossi din opera „Tosca* de 
Puccini. După spectacol a urmat 
tradiționala festivitate prin care 
Puccini este sărbătorit în fiecare 
an la „Belvedere' lîngă lacul 
Massaduccoli, unde Puccini a 
asistat la un spectacol ca aceeași 
operă.

MOGADISCIO. — Președintele 
Republicii Somalia, Abdulla Os
man, a însărcinat pe fostul prim- 
ministru, Abdirizak, să formeze un 
nou guvern. Astfel s-a pus capăt 
crizei guvernamentale, care a iz
bucnit Ia 14 iulie, ca urmare a de
misiei guvernului precedent, con
dus de Abdirizak, după votul de 
neîncredere al parlamentului..

WASHINGTON. — La Washing
ton s-a anunțat că la convenția 
națională a partidului democrat, 
care va avea loc la Atlantic City, 
la 24 august, candidatura lui Lyn
don Johnson la postul de pre
ședinte al S.U.A. va fi propusă de 
guvernatorul statului California, 
Edmund Brown, și de guvernatorul 
statului Texas, John Connally.

Agenția United Press Internatio
nal menționează că președintele 
Johnson nu și-a anunțat încă în 
mod oficial candidatura la postul 
de președinte al S.U.A. în alegeri
le din noiembrie.

BEIRUT. — Autoritățile libaneze 
au anunțat descoperirea unei noi 
rețele de sabotaj care acționa la 
Beirut. Au fost arestate 13 per
soane asupra cărora s-au găsit

ANKARA. — Un purtător 
de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al Turciei a 
făcut cunoscut mirecuri seara că 
guvernul turc nu va recunoaște 
hotărîrea adoptată de guvernul 
Ciprului, privind extinderea ape
lor sale teritoriale de la 6 la 12 
mile.
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